
  KRYTERIA OCENIANIA – KLASY 5

Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,
mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen 1 6, wymagania na ocenę celującą zostały opisane poniżej tabeli.‒

WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE

UNIT 1 OUR WORLD

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje, 
nazwy krajów i kontynentów.

 Słabo zna i popełnia liczne błę-
dy, podając nazwy członków 
rodziny, dane personalne oraz 
cechy charakteru, a także na-
zwy ubrań.

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy pór roku; z trudem określa
pogodę.

 Popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące, przeczące
i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi z czasownikiem „być” 
(to be) w czasie Present Sim-
ple.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-

 Popełniając dość liczne błędy, 
podaje nazwy krajów i konty-
nentów.

 Częściowo zna i popełniając 
dość liczne błędy, podaje na-
zwy członków rodziny, dane 
personalne oraz cechy charak-
teru, a także nazwy ubrań.

 Częściowo zna i popełniając 
dość liczne błędy nazywa pory 
roku oraz określa pogodę.

 Buduje zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z czasowni-
kiem „być” (to be) w czasie 
Present Simple, popełniając 
dość liczne błędy.

 Zna zasady tworzenia zdań 

 Na ogół poprawnie podaje na-
zwy krajów i kontynentów.

 Na ogół poprawnie podaje na-
zwy członków rodziny, dane 
personalne oraz cechy charak-
teru, a także nazwy ubrań.

 Zna nazwy pór roku i typów 
pogody; podaje je popełniając 
nieliczne błędy.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
czasownikiem „być” (to be) w 
czasie Present Simple.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających z czasownikiem 

 Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie podaje na-
zwy krajów i kontynentów.

 Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie podaje na-
zwy członków rodziny, dane 
personalne oraz cechy charak-
teru, a także nazwy ubrań.

 Zna i bezbłędnie lub prawie 
bezbłędnie podaje nazwy pór 
roku i typów pogody.

 Z łatwością i poprawnie buduje
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present Simple.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
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cych i pytających z czasowni-
kiem have got; posługując się 
nimi, popełnia liczne błędy.

twierdzących, przeczących i 
pytających z czasownikiem 
have got; posługując się nimi, 
popełnia dość liczne błędy.

have got i zazwyczaj popraw-
nie się nimi posługuje.

pytających z czasownikiem 
have got i zawsze poprawnie 
się nimi posługuje.

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Mimo pomocy, z trudem znaj-
duje proste informacje w wy-
powiedzi.

 Rozumie ogólny sens prostych 
wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi. 

 Na ogół znajduje proste infor-
macje w wypowiedzi, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Z łatwością rozumie ogólny 
sens zarówno prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi proste 
i złożone informacje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Z trudnością znajduje w pro-
stym tekście określone infor-
macje.

 Przeważnie rozumie ogólny 
sens prostych tekstów lub frag-
mentów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje.

 Rozumie sens prostych tekstów
lub fragmentów tekstu.

 Bez większego trudu znajduje 
w tekście określone informa-
cje.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i złożonych tekstów 
oraz fragmentów tekstu.

 Bez trudu znajduje w tekście 
określone informacje.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne, popełniając 
błędy zaburzające komunika-
cję: nazywa kraje i kontynenty 
oraz pory roku; stosując pod-
stawowe przymiotniki, przed-
stawia rodzinę, opisuje ubra-
nia, a także pogodę.

 Z trudem literuje nazwy krajów
i kontynentów, popełniając 
liczne błędy.

 Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne, błędy 
czasem zaburzają komunika-
cję: nazywa kraje i kontynenty 
oraz pory roku; stosując pod-
stawowe przymiotniki, przed-
stawia rodzinę, opisuje ubra-
nia, a także pogodę.

 Literuje nazwy krajów i konty-
nentów, popełniając dość licz-
ne błędy.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy nie zabu-
rzające komunikacji: nazywa 
kraje i kontynenty oraz pory 
roku; stosując podstawowe 
przymiotniki, przedstawia ro-
dzinę, opisuje ubrania, a także 
pogodę.

 Literuje nazwy krajów i konty-
nentów, popełniając nieliczne 
błędy.

 Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ust-
ne, ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: na-
zywa kraje i kontynenty oraz 
pory roku; stosując podstawo-
we przymiotniki, przedstawia 
rodzinę, opisuje ubrania, a tak-
że pogodę.

 Płynnie literuje nazwy krajów i
kontynentów.

Pisanie  Popełniając liczne błędy zakłó-
cające komunikację, tworzy 
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przedstawia rodzinę, 
opisuje flagi różnych krajów, 
opisuje pogodę oraz odpowied-
nie ubrania.

 Popełniając dość liczne, czę-
ściowo zaburzające komunika-
cję, błędy, tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne: 
przedstawia rodzinę, opisuje 
flagi różnych krajów, opisuje 
pogodę oraz odpowiednie 

 Popełniając drobne błędy nie-
zaburzające komunikacji, two-
rzy krótkie wypowiedzi pisem-
ne: przedstawia rodzinę, opisu-
je flagi różnych krajów, opisuje
pogodę oraz odpowiednie 
ubrania.

 Samodzielnie i stosując bogate 
słownictwo, tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: przedsta-
wia rodzinę, opisuje flagi róż-
nych krajów, opisuje pogodę 
oraz odpowiednie ubrania.
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ubrania.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy zakłócające komunika-
cję: przedstawia siebie i inne 
osoby, uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie danych 
personalnych, posiadanych 
przedmiotów, kraju pochodze-
nia, a także pogody w różnych 
porach roku i w różnych miej-
scach na świecie.

 Nieudolnie prosi o pomoc, 
dziękuje i stosuje inne frazy 
przydatne na lekcji języka an-
gielskiego.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: 
przedstawia siebie i inne oso-
by, uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie danych perso-
nalnych, posiadanych przed-
miotów, kraju pochodzenia, a 
także pogody w różnych po-
rach roku i w różnych miej-
scach na świecie.

 Na ogół poprawnie prosi o po-
moc, dziękuje i stosuje inne 
frazy przydatne na lekcji języ-
ka angielskiego.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i złożonych 
sytuacjach: przedstawia siebie i
inne osoby, uzyskuje i przeka-
zuje informacje odnośnie da-
nych personalnych, posiada-
nych przedmiotów, kraju po-
chodzenia, a także pogody w 
różnych porach roku i w róż-
nych miejscach na świecie.

 Zazwyczaj poprawnie prosi o 
pomoc, dziękuje i stosuje inne 
frazy przydatne na lekcji języ-
ka angielskiego.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: przed-
stawia siebie i inne osoby, uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie danych personalnych,
posiadanych przedmiotów, kra-
ju pochodzenia, a także pogody
w różnych porach roku i w róż-
nych miejscach na świecie;.

 Swobodnie i poprawnie prosi o
pomoc, dziękuje i stosuje inne 
frazy przydatne na lekcji języ-
ka angielskiego.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Z trudem i często niepoprawnie
przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim.

 Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

 Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowane
w języku polskim.

 Zazwyczaj poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Popełniając drobne błędy, prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

 Bez trudu poprawnie przekazu-
je w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

 Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.

 Swobodnie i bezbłędnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.
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UNIT 2 THIS IS MY HOUSE

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy pomieszczeń i elementów 
wyposażenia domu.

 Słabo zna przyimki miejsca; 
stosując je popełnia liczne błę-
dy.

 Nieudolnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
wyrażeniem there is/there are.

 Słabo zna zasady użycia przed-
imków nieokreślonych a/an 
oraz zaimków nieokreślonych 
some /any przed rzeczownika-
mi; stosując je, popełnia liczne 
błędy.

 Częściowo zna i umie podać 
nazwy pomieszczeń i elemen-
tów wyposażenia domu.

 Zna przyimki miejsca; nie za-
wsze poprawnie je stosuje.

 Czasem popełniając błędy, 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z wyrażeniem 
there is/there are.

 Częściowo zna zasady użycia 
przedimków nieokreślonych 
a/an oraz zaimków nieokreślo-
nych some /any przed rzeczow-
nikami; stosując je, popełnia 
dość liczne błędy.

 Na ogół zna i umie podać na-
zwy pomieszczeń i elementów 
wyposażenia domu.

 Zna przyimki miejsca; zazwy-
czaj poprawnie je stosuje.

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z wyrażeniem there is/there
are.

 Zna zasady użycia przedimków
nieokreślonych a/an oraz zaim-
ków nieokreślonych some /any
przed rzeczownikami; stosując 
je, popełnia drobne błędy.

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie podaje nazwy pomiesz-
czeń i elementów wyposażenia 
domu.

 Zna przyimki miejsca; zawsze 
poprawnie je stosuje.

 Swobodnie i poprawnie tworzy
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z wyrażeniem there is/there
are.

 Zna zasady użycia i poprawnie 
stosuje przedimki nieokreślone
a/an oraz zaimki nieokreślone 
some/any przed rzeczownika-
mi.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
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macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Określając kontekst wypowie-
dzi, popełnia liczne błędy.

informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Nie zawsze poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Na ogół poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

oraz złożone informacje.
 Z łatwością i poprawnie okre-

śla kontekst wypowiedzi.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje dom i 
jego otoczenie; określa położe-
nie przedmiotów i miejsc.

 Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne: opisuje 
dom i jego otoczenie; określa 
położenie przedmiotów i 
miejsc.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy nie zabu-
rzające komunikacji: opisuje 
dom i jego otoczenie; określa 
położenie przedmiotów i 
miejsc.

 Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ust-
ne, ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: 
opisuje dom i jego otoczenie; 
określa położenie przedmiotów
i miejsc.

Pisanie  Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy zakłócające komu-
nikację, tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
dom i jego otoczenie, podając 
położenie różnych pomiesz-
czeń i przedmiotów.

 Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje dom i 
jego otoczenie, podając położe-
nie różnych pomieszczeń i 
przedmiotów.

 Popełniając nieliczne błędy, 
tworzy samodzielnie krótkie 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
dom i jego otoczenie, podając 
położenie różnych pomiesz-
czeń i przedmiotów.

 Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje 
dom i jego otoczenie, podając 
położenie różnych pomiesz-
czeń i przedmiotów.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając błędy 
zakłócające komunikację: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie pomieszczeń i wypo-
sażenia domu oraz położenia 
obiektów wokół domu; podaje 
adres i numer telefonu, zapra-
sza do domu, wyraża prośbę i 
stosuje zwroty grzecznościo-
we.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie pomieszczeń i wypo-
sażenia domu oraz położenia 
obiektów wokół domu; podaje 
adres i numer telefonu, zapra-
sza do domu, wyraża prośbę i 
stosuje zwroty grzecznościo-
we.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i przeka-
zuje informacje odnośnie po-
mieszczeń i wyposażenia domu
oraz położenia obiektów wokół
domu; podaje adres i numer te-
lefonu, zaprasza do domu, wy-
raża prośbę i stosuje zwroty 
grzecznościowe.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie pomieszczeń i wypo-
sażenia domu oraz położenia 
obiektów wokół domu; podaje 
adres i numer telefonu, zapra-
sza do domu, wyraża prośbę i 
stosuje zwroty grzecznościo-
we.
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Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Z trudnością przekazuje w ję-
zyku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, popełniając 
dość liczne błędy.

 Bez większego trudu, popełnia-
jąc nieliczne błędy, przekazuje 
w języku angielskim informa-
cje zawarte w materiałach wi-
zualnych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Bez trudu przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych.

 Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.

UNIT 3 LET’S GET SPORTY

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy dyscyplin sportowych i 
elementów sprzętu sportowe-
go.

 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane podstawowe przy-
miotniki opisujące sporty i 
sprzęt sportowy.

 Słabo zna zasady tworzenia 
stopnia wyższego i najwyższe-
go przymiotników i stosując je,
popełnia liczne błędy.

 Słabo zna i z trudnością stosuje
przymiotniki stopniowane nie-
regularnie.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
dyscyplin sportowych i ele-
mentów sprzętu sportowego.

 Częściowo zna wymagane 
podstawowe przymiotniki opi-
sujące sporty i sprzęt sportowy;
czasem popełnia błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia stopnia wyższego i najwyż-
szego przymiotników; stosuje 
je, czasem popełniając błędy.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje przymiotniki
stopniowane nieregularnie.

 W większości zna i poprawnie 
stosuje nazwy dyscyplin spor-
towych i elementów sprzętu 
sportowego.

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je wymagane przymiotniki opi-
sujące sporty i sprzęt sportowy.

 Zna zasady tworzenia stopnia 
wyższego i najwyższego przy-
miotników; najczęściej po-
prawnie je stosuje.

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je przymiotniki stopniowane 
nieregularnie.

 Zna i poprawnie stosuje nazwy
dyscyplin sportowych i ele-
mentów sprzętu sportowego.

 Zna i poprawnie stosuje wyma-
gane przymiotniki opisujące 
sporty i sprzęt sportowy

 Zna zasady tworzenia stopnia 
wyższego i najwyższego przy-
miotników i zawsze poprawnie
je stosuje.

 Zna i poprawnie stosuje przy-
miotniki stopniowane nieregu-
larnie.

Słuchanie  Ma trudności ze rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
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znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności ze rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje i po-
równuje dyscypliny sportowe i 
sprzęt sportowy; liczne błędy 
zaburzają komunikację.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, czasem popełniając błędy 
zaburzające komunikację: opi-
suje i porównuje dyscypliny 
sportowe i sprzęt sportowy.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy niezabu-
rzające komunikacji: opisuje i 
porównuje dyscypliny sporto-
we i sprzęt sportowy.

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je i porównuje dyscypliny 
sportowe i sprzęt sportowy; 
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje i porównuje 
dyscypliny sportowe i elemen-
ty sprzętu sportowego; pisze 
kartkę z życzeniami urodzino-
wymi oraz SMSy z użyciem 
symboli.

 Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje i po-
równuje dyscypliny sportowe i 
elementy sprzętu sportowego; 
pisze kartkę z życzeniami uro-
dzinowymi oraz SMSy z uży-
ciem symboli.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje i porównuje 
dyscypliny sportowe i elemen-
ty sprzętu sportowego; pisze 
kartkę z życzeniami urodzino-
wymi oraz SMSy z użyciem 
symboli.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje i porównuje dyscypliny
sportowe i elementy sprzętu 
sportowego; pisze kartkę z ży-
czeniami urodzinowymi oraz 
SMSy z użyciem symboli.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: wyraża opinie na temat 
dyscyplin sportowych i sprzętu
sportowego; uzyskuje i przeka-
zuje informacje odnośnie cen 
sprzętów i ubrań sportowych.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, wręcza i przyjmuje prezent

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: wy-
raża opinie na temat dyscyplin 
sportowych i sprzętu sportowe-
go; uzyskuje i przekazuje in-
formacje odnośnie cen sprzę-
tów i ubrań sportowych

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, wręcza i przyjmuje prezent

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: wyraża opi-
nie na temat dyscyplin sporto-
wych i sprzętu sportowego; 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie cen sprzętów i 
ubrań sportowych.

 Stosując zwroty grzecznościo-

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: wyraża
opinie na temat dyscyplin spor-
towych i sprzętu sportowego; 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie cen sprzętów i 
ubrań sportowych.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie wręcza i przyj-
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urodzinowy; popełnia liczne 
błędy.

urodzinowy; popełnia dość 
liczne błędy.

we, wręcza i przyjmuje prezent
urodzinowy; nieliczne błędy 
nie zakłócają komunikacji.

muje prezent urodzinowy.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy

 Z trudem i często niepoprawnie
przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim.

 Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

 Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowane
w języku polskim.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Popełniając drobne błędy, prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języku 
angielskim.

 Swobodnie i bezbłędnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

UNIT 4 CHORES

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy czynności związanych z 
obowiązkami domowymi, po-
pełniając liczne błędy.

 Słabo zna i, popełniając liczne 
błędy, stosuje wyrażenia odno-
szące się do nawyków żywie-
niowych.

 Słabo zna i popełnia dużo błę-
dów, stosując przysłówki czę-
stotliwości.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Present 

 Częściowo zna i podaje nazwy 
czynności związanych z obo-
wiązkami domowymi, czasem 
popełniając błędy.

 Częściowo zna wyrażenia od-
noszące się do nawyków ży-
wieniowych; stosując je cza-
sem popełnia błędy.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje przysłówki 
częstotliwości.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi w czasie Pre-

 Zna i na ogół poprawnie poda-
je nazwy czynności związa-
nych z obowiązkami domowy-
mi.

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je wyrażenia odnoszące się do 
nawyków żywieniowych.

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przysłówki częstotliwo-
ści.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Present Simple
i zazwyczaj poprawnie się nimi

 Zna i zawsze poprawnie podaje
nazwy czynności związanych z
obowiązkami domowymi.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je wyrażenia odnoszące się do 
nawyków żywieniowych.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je przysłówki częstotliwości.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Present Simple
i bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie się nimi posługuje.
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Simple; popełnia liczne błędy 
posługując się nimi.

sent Simple; posługuje się 
nimi, czasem popełniając błę-
dy.

posługuje.

Słuchanie  Ma trudności ze rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi; przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi; przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Z trudnością i popełniając licz-
ne błędy, układa informacje w 
określonym porządku.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Układa informacje w określo-
nym porządku, czasem popeł-
niając błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Układa informacje w określo-
nym porządku, popełniając 
drobne błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

 Bezbłędnie układa informacje 
w określonym porządku.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: opo-
wiada o pracach domowych 
wykonywanych przez człon-
ków rodziny, opisuje posiłki, 
wyraża opinie odnośnie nawy-
ków żywieniowych.

 Z pewną pomocą tworzy proste
wypowiedzi ustne, czasem po-
pełniając błędy: opowiada o 
pracach domowych wykony-
wanych przez członków rodzi-
ny, opisuje posiłki, wyraża opi-
nie odnośnie nawyków żywie-
niowych.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opowiada o pracach domo-
wych wykonywanych przez 
członków rodziny, opisuje po-
siłki, wyraża opinie odnośnie 
nawyków żywieniowych.

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opo-
wiada o pracach domowych 
wykonywanych przez człon-
ków rodziny, opisuje posiłki, 
wyraża opinie odnośnie nawy-
ków żywieniowych.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przedstawia fakty doty-
czące wykonywania obowiąz-
ków domowych; opisuje posił-

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty dotyczące wykonywania 
obowiązków domowych; opi-
suje posiłki i opowiada o na-

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: przedstawia fakty doty-
czące wykonywania obowiąz-
ków domowych; opisuje posił-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
przedstawia fakty dotyczące 
wykonywania obowiązków do-
mowych; opisuje posiłki i opo-
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ki i opowiada o nawykach ży-
wieniowych; opisuje stragany z
żywnością.

wykach żywieniowych; opisuje
stragany z żywnością; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

ki i opowiada o nawykach ży-
wieniowych; opisuje stragany z
żywnością.

wiada o nawykach żywienio-
wych; opisuje stragany z żyw-
nością.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie prac do-
mowych wykonywanych przez
członków rodziny oraz nawy-
ków żywieniowych.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, z trudem proponuje, przyj-
muje lub odrzuca propozycję, 
wyraża prośbę oraz reaguje na 
prośbę dotyczącą prac domo-
wych; popełnia liczne błędy 
zakłócające komunikację.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy, uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie prac domowych wy-
konywanych przez członków 
rodziny oraz nawyków żywie-
niowych.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, proponuje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycję, wyraża 
prośbę oraz reaguje na prośbę 
dotyczącą prac domowych; 
czasem popełnia błędy zakłó-
cające komunikację.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie prac domowych wykony-
wanych przez członków rodzi-
ny oraz nawyków żywienio-
wych.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, proponuje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycję, wyraża 
prośbę oraz reaguje na prośbę 
dotyczącą prac domowych; 
nieliczne błędy nie zakłócają 
komunikacji.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie prac domowych wy-
konywanych przez członków 
rodziny oraz nawyków żywie-
niowych.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca propo-
zycję, wyraża prośbę oraz re-
aguje na prośbę dotyczącą prac
domowych; ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
polskim lub angielskim infor-
macje sformułowane w języku 
angielskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, czasem popełniając błę-
dy.

 Bez większego trudu na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Popełniając drobne błędy, prze-
kazuje w języku polskim lub 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim lub angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku angielskim.
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WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE

UNIT 5

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy pomieszczeń szkolnych 
oraz przedmiotów nauczania.

 Z trudem i popełniając liczne 
błędy posługuje się wyrażenia-
mi opisującymi reguły zacho-
wania w szkole.

 Posługując się przyimkami 
miejsca, popełnia liczne błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia i z 
trudem, popełniając liczne błę-
dy, tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi w czasie Pre-
sent Continuous.

 Popełniając liczne błędy stosu-
je czasy Present Simple i Pre-
sent Continuous.

 Popełniając liczne błędy, stosu-
je czasowniki modalne 
must/mustn’t dla wyrażenia na-
kazu i zakazu.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
pomieszczeń szkolnych oraz 
przedmiotów nauczania; popeł-
nia dość liczne błędy.

 Czasem popełniając błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi reguły zachowania w 
szkole.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się przyimkami miejsca.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i, czasem popełniając błę-
dy, tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi w czasie Pre-
sent Continuous.

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
czasy Present Simple i Present 
Continuous.

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
czasowniki modalne 
must/mustn’t dla wyrażenia na-
kazu i zakazu.

 Zna i zazwyczaj poprawnie po-
daje nazwy pomieszczeń szkol-
nych oraz przedmiotów na-
uczania.

 Popełniając drobne błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi reguły zachowania w 
szkole.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się przyimkami miejsca.

 Zna zasady tworzenia i zazwy-
czaj poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present Continuous.

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 
czasy Present Simple i Present 
Continuous.

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 
czasowniki modalne 
must/mustn’t dla wyrażenia na-
kazu i zakazu.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy pomieszczeń 
szkolnych oraz przedmiotów 
nauczania..

 Bez trudu i poprawnie posługu-
je się wyrażeniami opisującymi
reguły zachowania w szkole.

 Poprawnie posługuje się przy-
imkami miejsca.

 Zna zasady tworzenia i bez-
błędnie tworzy zdania twier-
dzące, przeczące i pytające 
oraz krótkie odpowiedzi w cza-
sie Present Continuous.

 Z łatwością i poprawnie stosuje
czasy Present Simple i Present 
Continuous.

 Poprawnie stosuje czasowniki 
modalne must/mustn’t dla wy-
rażenia nakazu i zakazu.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
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niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

liczne błędy. macje. macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: opi-
suje szkołę, przedstawia fakty 
dotyczące życia szkoły.

 Z niewielką pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, cza-
sem popełniając błędy: opisuje 
szkołę, przedstawia fakty doty-
czące życia szkoły.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opisuje szkołę, przedstawia 
fakty dotyczące życia szkoły.

 Tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: opisuje szkołę, 
przedstawia fakty dotyczące 
życia szkoły ewentualne drob-
ne błędy nie zaburzają komuni-
kacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje szkołę, opowia-
da o zajęciach w szkole, przed-
stawia opinie o szkole, przed-
stawia fakty dotyczące życia 
szkoły w Polsce i Wielkiej 
Brytanii.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje szko-
łę, opowiada o zajęciach w 
szkole, przedstawia opinie o 
szkole, przedstawia fakty doty-
czące życia szkoły w Polsce i 
Wielkiej Brytanii; dość liczne 
błędy częściowo zakłócają ko-
munikację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje szkołę, opowia-
da o zajęciach w szkole, przed-
stawia opinie o szkole, przed-
stawia fakty dotyczące życia 
szkoły w Polsce i Wielkiej 
Brytanii.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje szkołę, opowiada o za-
jęciach w szkole, przedstawia 
opinie o szkole, przedstawia 
fakty dotyczące życia szkoły w
Polsce i Wielkiej Brytanii; 
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie czynności
wykonywanych zazwyczaj 
oraz sytuacji w danej chwili.

 Nieudolnie stosując formy 
grzecznościowe i popełniając 
liczne błędy, udziela ostrzeże-
nia, nakazuje i zakazuje.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie czynności wykony-
wanych zazwyczaj oraz sytu-
acji w danej chwili.

 Stosując formy grzecznościo-
we, udziela ostrzeżenia, naka-
zuje i zakazuje; czasem popeł-
nia błędy.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie czynności wykonywanych
zazwyczaj oraz sytuacji w da-
nej chwili.

 Stosując formy grzecznościo-
we, udziela ostrzeżenia, naka-
zuje i zakazuje; popełnia drob-

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie czynności wykony-
wanych zazwyczaj oraz sytu-
acji w danej chwili.

 Stosując formy grzecznościo-
we, bez trudu udziela ostrzeże-
nia, nakazuje i zakazuje.
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ne błędy.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowane
w języku polskim.

 Bez większego trudu zazwy-
czaj poprawnie przekazuje w 
języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizual-
nych.

 Popełniając drobne błędy, prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Swobodnie i bezbłędnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

UNIT 6 WHERE WERE YOU

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy sklepów, ubrań i środków 
transportu.

 Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się przyimkami miejsca
i ruchu.

 Popełnia liczne błędy, tworząc 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z czasownikiem to be w 
czasie Past Simple.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
sklepów, ubrań i środków 
transportu.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się przyimkami miejsca i 
ruchu.

 Popełnia dość liczne błędy, 
tworząc zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z czasowni-
kiem to be w czasie Past Sim-
ple.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych nazw sklepów, ubrań i 
środków transportu.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się przyimkami miejsca i ru-
chu.

 Zazwyczaj poprawnie buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z czasownikiem to be w 
czasie Past Simple.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy sklepów, ubrań 
i środków transportu.

 Poprawnie posługuje się przy-
imkami miejsca i ruchu.

 Z łatwością i poprawnie buduje
zdania twierdzące przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z czasownikiem to be w 
czasie Past Simple.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.
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Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji popełnia 
dość liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: opisuje 
miasto, podaje położenie skle-
pów, opowiada o podróży róż-
nymi środkami transportu.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne: opisuje miasto, podaje po-
łożenie sklepów, opowiada o 
podróży różnymi środkami 
transportu, popełniając dość 
liczne błędy, częściowo zakłó-
cające komunikację.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne nieza-
kłócające komunikacji błędy: 
opisuje miasto, podaje położe-
nie sklepów, opowiada o po-
dróży różnymi środkami trans-
portu.

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opisuje 
miasto, podaje położenie skle-
pów, opowiada o podróży róż-
nymi środkami transportu; 
ewentualne drobne błędy nie 
zakłócają komunikacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje centrum han-
dlowe i niezwykły sklep w Pol-
sce lub innym kraju; przedsta-
wia fakty oraz opinie dotyczą-
ce podróżowania różnymi 
środkami transportu.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje cen-
trum handlowe i niezwykły 
sklep w Polsce lub innym kra-
ju; przedstawia fakty oraz opi-
nie dotyczące podróżowania 
różnymi środkami transportu; 
dość liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje centrum han-
dlowe i niezwykły sklep w Pol-
sce lub innym kraju; przedsta-
wia fakty oraz opinie dotyczą-
ce podróżowania różnymi 
środkami transportu.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje centrum handlowe i 
niezwykły sklep w Polsce lub 
innym kraju; przedstawia fakty
oraz opinie dotyczące podróżo-
wania różnymi środkami trans-
portu; ewentualne drobne błę-
dy nie zaburzają komunikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące rożnych 
sklepów; wyraża opinie na te-
mat podróżowania różnymi 
środkami transportu, wyraża 
prośbę i udziela zgody.

 Z trudem i popełniając liczne 
błędy zakłócające komunika-
cję, prowadzi prosty dialog w 

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
dotyczące rożnych sklepów; 
wyraża opinie na temat podró-
żowania różnymi środkami 
transportu, wyraża prośbę i 
udziela zgody.

 Prowadzi prosty dialog w skle-
pie odzieżowym, stosując 
zwroty grzecznościowe i cza-

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje dotyczą-
ce rożnych sklepów; wyraża 
opinie na temat podróżowania 
różnymi środkami transportu, 
wyraża prośbę i udziela zgody.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, prowadzi prosty dialog w 
sklepie odzieżowym; nieliczne 

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
dotyczące rożnych sklepów; 
wyraża opinie na temat podró-
żowania różnymi środkami 
transportu, wyraża prośbę i 
udziela zgody.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie i bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie, prowadzi 
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sklepie odzieżowym. sem popełniając błędy, które 
mogą zaburzać komunikację.

błędy na ogół nie zakłócają ko-
munikacji.

dialog w sklepie odzieżowym.


Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Z trudem i często niepoprawnie
przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim.

 Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

 Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowane
w języku polskim.



 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Popełniając drobne błędy, prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języku 
angielskim.

 Swobodnie i bezbłędnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.



UNIT 7 DID YOU HAVE A GOOD TIME?

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane nazwy dyscyplin 
sportowych, obiektów sporto-
wych oraz osób związanych ze 
sportem i wydarzeniami spor-
towymi; popełnia liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
programy sportowe oraz inne 
media, popełniając dość liczne 
błędy.

 Popełniając liczne błędy two-
rzy formę przeszłą czasowni-
ków regularnych.

 Słabo zna wymagane czasow-
niki nieregularne; podaje je po-
pełniając liczne błędy.

 Częściowo zna i podaje wyma-
gane nazwy dyscyplin sporto-
wych, obiektów sportowych 
oraz osób związanych ze spor-
tem i wydarzeniami sportowy-
mi; czasem popełnia błędy.

 Częściowo zna i nazywa pro-
gramy sportowe oraz inne me-
dia, popełniając dość liczne 
błędy.

 Na ogół poprawnie tworzy for-
mę przeszłą czasowników re-
gularnych.

 Częściowo zna i podaje więk-
szość wymaganych czasowni-
ków nieregularnych.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych nazw dyscyplin sporto-
wych, obiektów sportowych 
oraz osób związanych ze spor-
tem i wydarzeniami sportowy-
mi.

 Zna i nazywa programy sporto-
we oraz inne media, popełnia-
jąc nieliczne błędy.

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 
formę przeszłą czasowników 
regularnych.

 Zna i poprawnie podaje więk-
szość wymaganych czasowni-
ków nieregularnych.

 Zna zasady tworzenia zdań 

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy dyscyplin spor-
towych, obiektów sportowych 
oraz osób związanych ze spor-
tem i wydarzeniami sportowy-
mi.

 Zna i z łatwością nazywa pro-
gramy sportowe oraz inne me-
dia.

 Bezbłędnie tworzy formę prze-
szłą czasowników regularnych.

 Zna i poprawnie podaje wyma-
gane czasowniki nieregularne.

 Dobrze zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
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 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Past Sim-
ple.

 Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się zdaniami w czasie 
Past Simple.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi w czasie Past
Simple.

 Popełniając dość liczne błędy, 
posługuje się zdaniami w cza-
sie Past Simple.

twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Past Simple.

 Na ogół poprawnie tworzy zda-
nia i posługuje się zdaniami w 
czasie Past Simple.

odpowiedzi w czasie Past Sim-
ple.

 Poprawnie tworzy i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługu-
je się zdaniami w czasie Past 
Simple.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Ma trudności z ułożeniem in-
formacji w określonym porząd-
ku.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Z pewnym trudem układa in-
formacje w określonym po-
rządku.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Układa informacje w określo-
nym porządku, popełniając 
drobne błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

 Bez trudu układa informacje w 
określonym porządku.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: nazywa 
programy telewizyjne, opowia-
da o czynnościach z teraźniej-
szości i przeszłości; przedsta-
wia fakty dotyczące minionego
weekendu.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: nazywa programy 
telewizyjne, opowiada o czyn-
nościach z teraźniejszości i 
przeszłości; przedstawia fakty 
dotyczące minionego weeken-
du.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: nazywa programy te-
lewizyjne, opowiada o czynno-
ściach z teraźniejszości i prze-
szłości; przedstawia fakty do-
tyczące minionego weekendu.

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: nazywa 
programy telewizyjne, opowia-
da o czynnościach z teraźniej-
szości i przeszłości; przedsta-
wia fakty dotyczące minionego
weekendu.
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Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje swoje upodoba-
nia dotyczące korzystania z 
mediów, opowiada o czynno-
ściach i wydarzeniach z prze-
szłości, opisuje i przedstawia 
fakty z życia wybitnego spor-
towca, relacjonuje wyjazd na 
imprezę sportową.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje swoje 
upodobania dotyczące korzy-
stania z mediów, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach z 
przeszłości, opisuje i przedsta-
wia fakty z życia wybitnego 
sportowca, relacjonuje wyjazd 
na imprezę sportową; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
swoje upodobania dotyczące 
korzystania z mediów, opowia-
da o czynnościach i wydarze-
niach z przeszłości, opisuje i 
przedstawia fakty z życia wy-
bitnego sportowca, relacjonuje 
wyjazd na imprezę sportową.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: opisuje swoje 
upodobania dotyczące korzy-
stania z mediów, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach z 
przeszłości, opisuje i przedsta-
wia fakty z życia wybitnego 
sportowca, relacjonuje wyjazd 
na imprezę sportową; ewentu-
alne drobne błędy nie zaburza-
ją komunikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie korzysta-
nia z mediów oraz czynności i 
wydarzeń z przeszłości, w tym 
udziału w imprezie sportowej 
lub kulturalnej.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie korzystania z mediów
oraz czynności i wydarzeń z 
przeszłości, w tym udziału w 
imprezie sportowej lub kultu-
ralnej.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie korzystania z mediów oraz
czynności i wydarzeń z prze-
szłości, w tym udziału w im-
prezie sportowej lub kultural-
nej.

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie korzysta-
nia z mediów oraz czynności i 
wydarzeń z przeszłości, w tym 
udziału w imprezie sportowej 
lub kulturalnej.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowane
w języku polskim.

 Bez większego trudu i popeł-
niając nieliczne błędy, przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Popełniając drobne błędy, prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Swobodnie i bezbłędnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje sformułowane w ję-
zyku polskim.
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UNIT 8 I’M GOING TO SWIM

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy miesięcy, nazwy elemen-
tów krajobrazu a także nazwy 
czynności wykonywanych w 
czasie wolnym i związanych z 
pobytem na biwaku; popełnia 
liczne błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia i, 
popełniając liczne błędy, posłu-
guje się liczebnikami porząd-
kowymi.

 Słabo zna zasady tworzenia i 
popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące, przeczące
i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi z wyrażeniem to be go-
ing to.

 Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się konstrukcją to be 
going to w odniesieniu do pla-
nów i intencji.

 Popełnia liczne błędy, stosując 
czasowniki modalne 
should/shouldn’t dla udzielania
rady.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
miesięcy, nazwy elementów 
krajobrazu a także nazwy czyn-
ności wykonywanych w czasie 
wolnym i związanych z poby-
tem na biwaku; popełnia dość 
liczne błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i, popełniając dość liczne 
błędy, posługuje się liczebnika-
mi porządkowymi.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i popełniając błędy, buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z wyrażeniem to be going 
to.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się konstrukcją to be go-
ing to w odniesieniu do planów
i intencji.

 Popełnia dość liczne błędy, sto-
sując czasowniki modalne sho-
uld/shouldn’t dla udzielania 
rady.

 Zna i, popełniając drobne błę-
dy, podaje nazwy miesięcy, na-
zwy elementów krajobrazu a 
także nazwy czynności wyko-
nywanych w czasie wolnym i 
związanych z pobytem na bi-
waku.

 Zna zasady tworzenia i posłu-
guje się liczebnikami porząd-
kowymi; popełnia drobne błę-
dy.

 Zna zasady tworzenia i na ogół
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
wyrażeniem to be going to.

 Na ogół poprawnie posługuje 
się konstrukcją to be going to 
w odniesieniu do planów i in-
tencji.

 Zna i przeważnie poprawnie 
stosuje czasowniki modalne 
should/shouldn’t dla udzielania
rady.

 Zna i z łatwością podaje nazwy
miesięcy, nazwy elementów 
krajobrazu a także nazwy czyn-
ności wykonywanych w czasie 
wolnym i związanych z poby-
tem na biwaku.

 Zna zasady tworzenia i z ła-
twością posługuje się liczebni-
kami porządkowymi.

 Zna dobrze zasady tworzenia i 
z łatwością buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
wyrażeniem to be going to.

 Z łatwością i poprawnie posłu-
guje się konstrukcją to be go-
ing to w odniesieniu do planów
i intencji.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je czasowniki modalne 
should/shouldn’t dla udzielania
rady.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.
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Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Określając kontekst wypowie-
dzi, popełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji popełnia 
dość liczne błędy.

 Nie zawsze poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Na ogół poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

 Z łatwością i poprawnie okre-
śla kontekst wypowiedzi.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: określa 
daty, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, opisuje 
krajobraz.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: określa daty, przed-
stawia intencje i plany na przy-
szłość, opisuje krajobraz.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: określa daty, przed-
stawia intencje i plany na przy-
szłość, opisuje krajobraz.

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: określa 
daty, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, opisuje 
krajobraz; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przedstawia plany do-
tyczące przyjęcia urodzinowe-
go, opisuje ciekawe krajobra-
zowo miejsce w Polsce lub in-
nym kraju, pisze pocztówkę z 
wyprawy.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
plany dotyczące przyjęcia uro-
dzinowego, opisuje ciekawe 
krajobrazowo miejsce w Polsce
lub innym kraju, pisze pocz-
tówkę z wyprawy; dość liczne 
błędy częściowo zakłócają ko-
munikację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy proste i bardziej złożo-
ne wypowiedzi pisemne: 
przedstawia plany dotyczące 
przyjęcia urodzinowego, opisu-
je ciekawe krajobrazowo miej-
sce w Polsce lub innym kraju, 
pisze pocztówkę z wyprawy.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
plany dotyczące przyjęcia uro-
dzinowego, opisuje ciekawe 
krajobrazowo miejsce w Polsce
lub innym kraju, pisze pocz-
tówkę z wyprawy; ewentualne 
drobne błędy nie zaburzają ko-
munikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie intencji i 
planów na przyszłość; stosując 
zwroty grzecznościowe, prosi o
radę i udziela rady oraz zapra-
sza na przyjęcie urodzinowe.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
często popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie intencji i planów na 
przyszłość; stosując zwroty 
grzecznościowe, prosi o radę i 
udziela rady oraz zaprasza na 
przyjęcie urodzinowe.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie intencji i planów na przy-
szłość; stosując zwroty grzecz-
nościowe, prosi o radę i udziela
rady oraz zaprasza na przyjęcie

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie intencji i 
planów na przyszłość; stosując 
zwroty grzecznościowe, prosi o
radę i udziela rady oraz zapra-
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urodzinowe. sza na przyjęcie urodzinowe.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Z trudem i często niepoprawnie
przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języku 
angielskim.
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OCENA CELUJĄCA

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

• Uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w wymaganiach edukacyjnych dla klasy 5
• Z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• Posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce
• Zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i internet
• Wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych
• Bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom
• Niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

CZYTANIE

• Regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszczonych 
wersjach

• Rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa inten-
cje autora

• Na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję
• Zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• Technika czytania - czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)
• Podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

SŁUCHANIE

• Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w pod-
ręczniku takich jak piosenki, filmy, proste skecze

• Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować
• Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• Potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować
• Na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu - zawsze potrafi uzasadnić swój 

wybór
• Z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację
• Bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania
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MÓWIENIE

• Swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa
• Poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe
• Ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć
• W zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany
• W sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

PISANIE

• Wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne - pisze dla przyjemności, np. prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagrani-
cy

• Pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym
• Pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji
• Bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł
• Poziom prac wykracza poza wymagany materiał
• Bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom
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