
KRYTERIA OCENIANIA – KLASY 6

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 WE HAVE TO WORK!

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje, 
zainteresowania człowieka.

 Słabo zna i popełnia liczne 
błędy, podając nazwy czynno-
ści związanych z korzysta-
niem z podstawowych urzą-
dzeń technicznych i technolo-
gii informacyjno-komunika-
cyjnych. 

 Słabo zna słownictwo związa-
ne z zagrożeniami 
i ochroną środowiska natural-
nego, nazwy roślin 
i zwierząt.

 Słabo zna nazwy zawodów 
i związanych z nimi czynno-
ści i obowiązków, nazwy 
miejsc pracy, czy niezwy-

 Popełniając dość liczne błędy,
podaje zainteresowania czło-
wieka.

 Częściowo zna nazwy czyn-
ności związanych z korzysta-
niem z podstawowych urzą-
dzeń technicznych i technolo-
gii informacyjno-komunika-
cyjnych i popełnia dość liczne
błędy podając je. 

 Częściowo zna słownictwo 
związane z zagrożeniami i 
ochroną środowiska natural-
nego, nazwy roślin i zwierząt 
i popełnia dość liczne błędy 
podając je.

 Częściowo zna nazwy zawo-
dów i związanych z nimi 

 Na ogół poprawnie podaje za-
interesowania człowieka.

 Na ogół poprawnie podaje na-
zwy czynności związanych z 
korzystaniem z podstawo-
wych urządzeń technicznych i
technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

 Zna słownictwo związane z 
zagrożeniami i ochroną śro-
dowiska naturalnego, nazwy 
roślin i zwierząt; podaje je 
popełniając nieliczne błędy.

 Zna nazwy zawodów i zwią-
zanych z nimi czynności i 
obowiązków, nazwy miejsc 
pracy, czy niezwykłych zawo-
dów; podaje je popełniając 

 Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie podaje za-
interesowania człowieka.

 Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie podaje na-
zwy czynności związanych z 
korzystaniem z podstawo-
wych urządzeń technicznych i
technologii informacyjno- ko-
munikacyjnych. 

 Zna i bezbłędnie lub prawie 
bezbłędnie podaje słownictwo
związane z zagrożeniami i 
ochroną środowiska natural-
nego, nazwy roślin i zwierząt.

 Zna i bezbłędnie lub prawie 
bezbłędnie podaje nazwy za-
wodów i związanych z nimi 
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kłych zawodów.
 Słabo zna i z trudem nazywa 

czynności życia codziennego.
 Popełniając liczne błędy, bu-

duje zdania twierdzące, prze-
czące i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi w czasie Present 
simple.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi 
z czasownikiem have to; po-
sługując się nimi, popełnia 
liczne błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących i pytają-
cych ze strukturą There is / 
There are.

 Słabo zna i z trudem podaje 
przyimki miejsca.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań w trybie rozkazującym 
(instrukcje).

 Słabo zna zasady konstrukcji 
gerundialnych po czasowni-
kach: live, like, don’t mind, 
don’t like, hate.

 Słabo zna zasady tworzenia 
rzeczowników złożonych (np.
a sports centre manager).

 Słabo zna zasady tworzenia 
pytań o podmiot (Who …?).

czynności i obowiązków, na-
zwy miejsc pracy, czy nie-
zwykłych zawodów i popeł-
nia dość liczne błędy podając 
je.

 Częściowo zna czynności ży-
cia codziennego i popełnia 
dość liczne błędy nazywając 
je.

 Buduje zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz 
krótkie odpowiedzi w czasie 
Present simple, popełniając 
dość liczne błędy.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących 
i pytających oraz krótkich od-
powiedzi z czasownikiem 
have to; posługując się nimi, 
popełnia dość liczne błędy.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących i pytających ze 
strukturą There is / There are;
posługując się nimi, popełnia 
dość liczne błędy.

 Zna przyimki miejsca; posłu-
gując się nimi, popełnia dość 
liczne błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań w trybie rozkazującym 
(instrukcje).

 Słabo zna zasady i popełnia 
liczne błędy stosując kon-
strukcje gerundialne po cza-
sownikach: live, like, don’t 
mind, don’t like, hate.

 Zna zasady tworzenia rze-
czowników złożonych (np. a 

nieliczne błędy.
 Zna i nazywa czynności życia

codziennego popełniając nie-
liczne błędy.

 Bez większego trudu i na ogół
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pyta-
jące oraz krótkie odpowiedzi 
w czasie Present simple.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich od-
powiedzi z czasownikiem 
have to i zazwyczaj popraw-
nie się nimi posługuje.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących i pytających ze 
strukturą There is / There are 
i zazwyczaj poprawnie się 
nimi posługuje.

 Zna przyimki miejsca; zazwy-
czaj poprawnie się nimi po-
sługuje.

 Zna zasady tworzenia zdań w 
trybie rozkazującym (instruk-
cje) i zazwyczaj poprawnie 
się nimi posługuje.

 Zna zasady i przeważnie po-
prawnie stosuje konstrukcje 
gerundialne po czasownikach:
live, like, don’t mind, don’t 
like, hate.

 Zna zasady tworzenia rze-
czowników złożonych (np. a 
sports centre manager) i prze-
ważnie poprawnie je stosuje.

 Zna zasady tworzenia pytań o
podmiot (Who …?); zazwy-

czynności i obowiązków, na-
zwy miejsc pracy, czy nie-
zwykłych zawodów.

 Zna i bezbłędnie nazywa 
czynności życia codziennego.

 Z łatwością i poprawnie bu-
duje zdania twierdzące, prze-
czące i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi w czasie Present 
simple.

 Zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi z czasowni-
kiem have to i zawsze po-
prawnie się nimi posługuje.

 Zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących i pytają-
cych ze strukturą There is / 
There are i zawsze poprawnie 
się nimi posługuje.

 Zna przyimki miejsca i 
zawsze poprawnie się nimi po-
sługuje.

 Zna zasady tworzenia 
zdań w trybie rozkazującym 
(instrukcje) i zawsze popraw-
nie się nimi posługuje.

 Zna zasady i zawsze po-
prawnie stosuje konstrukcje 
gerundialne po czasownikach:
live, like, don’t mind, don’t 
like, hate.

 Zna zasady tworzenia 
rzeczowników złożonych (np. 
a sports centre manager) i za-
wsze poprawnie je stosuje.

 Zna zasady tworzenia pytań o
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sports centre manager); po-
sługując się nimi, popełnia 
dość liczne błędy.

 Zna zasady tworzenia pytań o
podmiot (Who …?); tworząc 
je popełnia liczne błędy.

czaj poprawnie je buduje. podmiot (Who …?); zawsze 
poprawnie je buduje.

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

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

 Rozumie ogólny sens pro-
stych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypo-
wiedzi, przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji popeł-
nia dość liczne błędy.

 Rozumie ogólny sens pro-
stych i bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Na ogół znajduje proste infor-
macje w wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się popeł-
niać błędy.

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

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi pro-
ste 
i złożone informacje.

Czytanie  Ma trudności ze 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 
fragmentów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje.

 Rozumie sens prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Bez większego trudu znajduje
w tekście określone informa-
cje.

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i złożonych tek-
stów oraz fragmentów tekstu.

 Bez trudu znajduje w tekście 
określone informacje.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne, popełniając 
błędy zaburzające komunika-
cję: opisuje zawody i obo-
wiązki w różnych zawodach, 
nazywa zawody na podstawie 
definicji, wypowiada się na 
temat obowiązków w pracy i 
w domu, opisuje zdjęcia (lu-
dzi i czynności), wypowiada 
się na temat niezwykłych za-
wodów w różnych częściach 
świata.

 Z trudem rozpoznaje i wyma-
wia dźwięki /θ/ i / ð/.

 Z pewnym trudem tworzy 
proste wypowiedzi ustne, błę-
dy czasem zaburzają komuni-
kację: opisuje zawody i obo-
wiązki w różnych zawodach, 
nazywa zawody na podstawie 
definicji, wypowiada się na 
temat obowiązków w pracy i 
w domu, opisuje zdjęcia (lu-
dzi i czynności), wypowiada 
się na temat niezwykłych za-
wodów w różnych częściach 
świata.

 Rozpoznaje i wymawia 
dźwięki /θ/ i / ð/ popełniając 
dość liczne błędy.

 Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając błędy nie-
zakłócające komunikacji: opi-
suje zawody i obowiązki w 
różnych zawodach, nazywa 
zawody na podstawie defini-
cji, wypowiada się na temat 
obowiązków w pracy i w 
domu, opisuje zdjęcia (ludzi i 
czynności), wypowiada się na
temat niezwykłych zawodów 
w różnych częściach świata.

 Rozpoznaje i wymawia 
dźwięki /θ/ i / ð/ popełniając 
nieliczne błędy.

 Swobodnie tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne, ewentualne drobne błę-
dy nie zaburzają komunikacji:
opisuje zawody i obowiązki w
różnych zawodach, nazywa 
zawody na podstawie defini-
cji, wypowiada się na temat 
obowiązków w pracy i w 
domu, opisuje zdjęcia (ludzi i 
czynności), wypowiada się na
temat niezwykłych zawodów 
w różnych częściach świata.

 Rozpoznaje i wymawia 
dźwięki /θ/ i / ð/ nie popełnia-
jąc błędów.

Pisanie  Popełniając liczne błędy za-
kłócające komunikację, two-

 Popełniając dość liczne błędy,
częściowo zaburzające komu-

 Popełniając drobne błędy nie-
zaburzające komunikacji, 

 Samodzielnie i stosując boga-
te słownictwo, tworzy krótkie
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rzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje, gdzie ktoś się
znajduje, opisuje zawody 
członków rodziny poprzez de-
finiowanie ich obowiązków w
pracy, wypowiada się na te-
mat zawodów, obowiązków w
pracy oraz niezwykłych za-
wodów w różnych krajach i 
na różnych kontynentach.

nikację, tworzy krótkie wypo-
wiedzi pisemne: opisuje, 
gdzie ktoś się znajduje, opisu-
je zawody członków rodziny 
poprzez definiowanie ich 
obowiązków w pracy, wypo-
wiada się na temat zawodów, 
obowiązków w pracy oraz 
niezwykłych zawodów w róż-
nych krajach i na różnych 
kontynentach.

tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje, gdzie ktoś 
się znajduje, opisuje zawody 
członków rodziny poprzez de-
finiowanie ich obowiązków w
pracy, wypowiada się na te-
mat zawodów, obowiązków w
pracy oraz niezwykłych za-
wodów w różnych krajach i 
na różnych kontynentach.

wypowiedzi pisemne: opisuje,
gdzie ktoś się znajduje, opisu-
je zawody członków rodziny 
poprzez definiowanie ich 
obowiązków w pracy, wypo-
wiada się na temat zawodów, 
obowiązków w pracy oraz 
niezwykłych zawodów w róż-
nych krajach i na różnych 
kontynentach.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w pro-
stych sytuacjach, popełniając 
liczne błędy zakłócające ko-
munikację: uzyskuje i prze-
kazuje informacje odnośnie 
miejsc pracy w swojej okoli-
cy, obowiązków domowych, 
upodobań; nieudolnie wyraża
opinię inną niż jego rozmów-
ca.

 Nieudolnie stosuje wyrażenia
przydatne na lekcji języka 
angielskiego.

 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie miejsc 
pracy w swojej okolicy, obo-
wiązków domowych, upodo-
bań; na ogół poprawnie wy-
raża opinię inną niż jego roz-
mówca. 

 Na ogół poprawnie stosuje 
wyrażenia przydatne na lek-
cji języka angielskiego.

 Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i złożo-
nych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie miejsc prac w swojej 
okolicy, obowiązków domo-
wych, upodobań; zazwyczaj 
poprawnie wyraża opinię 
inną niż jego rozmówca.

 Zazwyczaj stosuje wyrażenia
przydatne na lekcji języka 
angielskiego.

 Swobodnie reaguje w pro-
stych i złożonych sytuacjach:
uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie miejsc pracy 
w swojej okolicy, obowiąz-
ków domowych, upodobań; 
wyraża opinię inną niż jego 
rozmówca.

 Swobodnie i poprawnie sto-
suje wyrażenia przydatne na 
lekcji języka angielskiego.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w ję-
zyku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizu-
alnych, popełniając liczne 
błędy.

 Z trudem i często niepopraw-
nie przekazuje w języku pol-
skim informacje sformułowa-
ne w języku angielskim.

 Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sfor-
mułowane w języku polskim.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, po-
pełniając dość liczne błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, czasem 
popełniając błędy.

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

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

 Na ogół poprawnie przekazu-
je w języku polskim informa-
cje sformułowane w języku 
angielskim.

 Popełniając drobne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowa-
ne w języku polskim.

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

 Z łatwością przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku an-
gielskim.

 Swobodnie i bezbłędnie 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowa-
ne w języku polskim.
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UNIT 2 EVERY DAY, NOW AND TOMORROW

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy członków rodziny i czyn-
ności życia codziennego.

 Słabo zna i z trudem potrafi na-
zwać pomieszczenia i wyposa-
żenie domu, czynności domo-
we (czynności wykonywane 
podczas odnawiania / remontu 
sprzętów domowych / po-
mieszczeń).

 Słabo zna i z trudem potrafi na-
zwać miejsca pracy.

 Słabo zna i z trudem potrafi 
podać słownictwo związane z 
zagrożeniami i ochroną środo-
wiska naturalnego.

 Słabo zna i z trudem potrafi na-
zwać wydarzenia społeczne.

 Słabo zna i z trudem potrafi na-
zwać rodzaje sklepów oraz po-
dać słownictwo związane z ku-
powaniem w sklepach prowa-
dzonych przez organizacje do-
broczynne.

 Słabo zna i z trudem potrafi 
podać słownictwo związane z 
tradycjami i zwyczajami.

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

 Nieudolnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 

 Częściowo zna i umie podać 
nazwy członków rodziny i 
czynności życia codziennego.

 Częściowo zna i umie nazwać 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu, czynności domowe 
(czynności wykonywane pod-
czas odnawiania / remontu 
sprzętów domowych / po-
mieszczeń).

 Częściowo zna i umie nazwać 
miejsca pracy.

 Częściowo zna i potrafi podać 
słownictwo związane z zagro-
żeniami i ochroną środowiska 
naturalnego.

 Częściowo zna i umie nazwać 
wydarzenia społeczne.

 Częściowo zna i umie nazwać 
rodzaje sklepów oraz podać 
słownictwo związane z kupo-
waniem w sklepach prowadzo-
nych przez organizacje dobro-
czynne.

 Częściowo zna i potrafi podać 
słownictwo związane z trady-
cjami i zwyczajami.

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

 Czasem popełniając błędy, 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi w czasie Pre-

 Na ogół zna i umie podać 
członków rodziny i czynności 
życia codziennego.

 Na ogół zna i umie nazwać po-
mieszczenia i wyposażenie 
domu, czynności domowe 
(czynności wykonywane pod-
czas odnawiania / remontu 
sprzętów domowych / po-
mieszczeń).

 Na ogół zna i umie nazwać 
miejsca pracy.

 Na ogół zna i umie podać 
słownictwo związane z zagro-
żeniami i ochroną środowiska 
naturalnego.

 Na ogół zna i umie nazwać wy-
darzenia społeczne.

 Na ogół zna i umie nazwać ro-
dzaje sklepów oraz podać 
słownictwo związane z kupo-
waniem w sklepach prowadzo-
nych przez organizacje dobro-
czynne.

 Na ogół zna i umie podać 
słownictwo związane z trady-
cjami i zwyczajami.

 Zna przyimki miejsca; zazwy-
czaj poprawnie je stosuje.

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi w czasie Present simple 

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie podaje nazwy człon-
ków rodziny i czynności życia 
codziennego.

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie nazywa pomieszczenia 
i wyposażenie domu, czynno-
ści domowe (czynności wyko-
nywane podczas odnawiania / 
remontu sprzętów domowych /
pomieszczeń).

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie nazywa miejsca pracy.

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie podaje słownictwo 
związane z zagrożeniami i 
ochroną środowiska naturalne-
go.

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie nazywa wydarzenia 
społeczne.

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie nazywa rodzaje skle-
pów oraz podaje słownictwo 
związane z kupowaniem w 
sklepach prowadzonych przez 
organizacje dobroczynne.

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie podaje słownictwo 
związane z tradycjami i zwy-
czajami.

 Zna przyimki miejsca; zawsze 
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czasie Present simple (dla 
czynności wykonywanych re-
gularnie).

 Nieudolnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z w
czasie Present continuous (dla 
czynności tymczasowych i dla 
zaplanowanych czynności w 
przyszłości).

 Słabo zna zasady tworzenia 
trybu rozkazującego (instruk-
cje/sugestie).

 Słabo zna okoliczniki czasu dla
czasów Present simple 
i Present continuous.

sent simple (dla czynności wy-
konywanych regularnie).

 Czasem, popełniając błędy, 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi w czasie Pre-
sent continuous (dla czynności 
tymczasowych i dla zaplano-
wanych czynności w przyszło-
ści).

 Zna zasady tworzenia trybu 
rozkazującego (instrukcje/su-
gestie); stosując je, popełnia 
dość liczne błędy.

 Zna okoliczniki czasu dla cza-
sów Present simple 
i Present continuous; stosując 
je, często popełnia błędy.

(dla czynności wykonywanych 
regularnie)

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz 

 krótkie odpowiedzi w czasie 
Present continuous (dla czyn-
ności tymczasowych i dla za-
planowanych czynności w 
przyszłości).

 Zna zasady tworzenia trybu 
rozkazującego (instrukcje/su-
gestie); stosując je, popełnia 
drobne błędy.

 Zna okoliczniki czasu dla cza-
sów Present simple 
i Present continuous; stosując 
je, czasem popełnia błędy.

poprawnie je stosuje.
 Swobodnie i poprawnie tworzy

zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi w czasie Present simple 
(dla czynności wykonywanych 
regularnie).

 Swobodnie i poprawnie tworzy
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z w czasie Present continu-
ous (dla czynności tymczaso-
wych i dla zaplanowanych 
czynności w przyszłości).

 Zna zasady tworzenia trybu 
rozkazującego (instrukcje/su-
gestie) i poprawnie je stosuje. 

 Zna okoliczniki czasu dla cza-
sów Present simple 
i Present continuous 
i poprawnie je stosuje.

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 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 i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.
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Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: nazywa sprzę-
ty domowe, sugeruje, co moż-
na zrobić z niepotrzebnym lub 
zepsutym sprzętem domowym,
określa czynności związane z 
remontem/odnowieniem 
mieszkania, opisuje czynności, 
które wykonuje się regularnie, 
opisuje czynności, które wyjąt-
kowo teraz wykonuje się ina-
czej niż zwykle.

 Słabo rozpoznaje i wymawia 
dźwięk / /.ʃ

 Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne: nazywa 
sprzęty domowe, sugeruje, co 
można zrobić z niepotrzebnym 
lub zepsutym sprzętem domo-
wym, określa czynności zwią-
zane z remontem/odnowieniem
mieszkania, opisuje czynności, 
które wykonuje się regularnie, 
opisuje czynności, które wyjąt-
kowo teraz wykonuje się ina-
czej niż zwykle.

 Rozpoznaje dźwięk / /, ale częʃ -
sto popełnia błędy w wymo-
wie.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy niezakłó-
cające komunikacji: nazywa 
sprzęty domowe, sugeruje, co 
można zrobić z niepotrzebnym 
lub zepsutym sprzętem domo-
wym, określa czynności zwią-
zane z remontem/odnowieniem
mieszkania, opisuje czynności, 
które wykonuje się regularnie, 
opisuje czynności, które wyjąt-
kowo teraz wykonuje się ina-
czej niż zwykle.

 Rozpoznaje dźwięk / / i zwykleʃ
poprawnie go wymawia.

 Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ust-
ne, ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: na-
zywa sprzęty domowe, sugeru-
je, co można zrobić z niepo-
trzebnym lub zepsutym sprzę-
tem domowym, określa czyn-
ności związane z 
remontem/odnowieniem 
mieszkania, opisuje czynności, 
które wykonuje się regularnie, 
opisuje czynności, które wyjąt-
kowo teraz wykonuje się ina-
czej niż zwykle.

 Rozpoznaje dźwięk / / i zawszeʃ
poprawnie go wymawia.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy zakłócające komu-
nikację, tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
przedmioty będące wyposaże-
niem domu, opisuje kuchnię i 
łazienkę (podczas remontu); 
opisuje czynności tymczasowe 
i zaplanowane, opisuje czynno-
ści regularne w zestawieniu z 
czynnościami wykonywanymi 
tymczasowo lub obecnie; opi-
suje czynności zaplanowane do
wykonania w najbliższej przy-
szłości; sugeruje, co można 
zrobić z niepotrzebnym lub ze-
psutym sprzętem domowym.

 Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje przed-
mioty będące wyposażeniem 
domu, opisuje kuchnię i łazien-
kę (podczas remontu); opisuje 
czynności tymczasowe i zapla-
nowane, opisuje czynności re-
gularne w zestawieniu z czyn-
nościami wykonywanymi tym-
czasowo lub obecnie; opisuje 
czynności zaplanowane do wy-
konania w najbliższej przyszło-
ści; sugeruje, co można zrobić 
z niepotrzebnym lub zepsutym 
sprzętem domowym.

 Popełniając nieliczne błędy, 
tworzy samodzielnie krótkie 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
przedmioty będące wyposaże-
niem domu, opisuje kuchnię i 
łazienkę (podczas remontu); 
opisuje czynności tymczasowe 
i zaplanowane, opisuje czynno-
ści regularne w zestawieniu z 
czynnościami wykonywanymi 
tymczasowo lub obecnie; opi-
suje czynności zaplanowane do
wykonania w najbliższej przy-
szłości; sugeruje, co można 
zrobić z niepotrzebnym lub ze-
psutym sprzętem domowym.

 Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje 
przedmioty będące wyposaże-
niem domu, opisuje kuchnię i 
łazienkę (podczas remontu); 
opisuje czynności tymczasowe 
i zaplanowane, opisuje czynno-
ści regularne w zestawieniu z 
czynnościami wykonywanymi 
tymczasowo lub obecnie; opi-
suje czynności zaplanowane do
wykonania w najbliższej przy-
szłości; sugeruje, co można 
zrobić z niepotrzebnym lub ze-
psutym sprzętem domowym.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając błędy 
zakłócające komunikację: uzy-

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i przeka-

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 



Kryteria oceniania – klasy 6 8

skuje i przekazuje informacje 
odnośnie wyposażenia domu; 
oferuje pomoc, wyraża prośbę 
o pomoc i dziękuje za pomoc; 
stosuje zwroty grzecznościo-
we.

odnośnie wyposażenia domu; 
oferuje pomoc, wyraża prośbę 
o pomoc i dziękuje za pomoc; 
stosuje zwroty grzecznościo-
we.

zuje informacje odnośnie wy-
posażenia domu; oferuje po-
moc, wyraża prośbę o pomoc i 
dziękuje za pomoc; stosuje 
zwroty grzecznościowe.

odnośnie wyposażenia domu; 
oferuje pomoc, wyraża prośbę 
o pomoc i dziękuje za pomoc; 
stosuje zwroty grzecznościo-
we.

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.

 Z trudnością przekazuje w ję-
zyku angielskim informacje 
sformułowane w języku pol-
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, często popeł-
niając błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowane
w języku polskim, często po-
pełniając 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.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku angielskim informa-
cje sformułowane w języku 
polskim.

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

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

 Poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje sfor-
mułowane w języku polskim.

UNIT 3 WHAT WILL HAPPEN NEXT?

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy okresów życia i cech cha-
rakteru.

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy form spędzania czasu wol-
nego, z trudem określa czas 
(daty).

 Słabo zna słownictwo z zakre-
su: uczenie się, życie szkoły, 
oceny szkolne, zajęcia pozalek-

 Częściowo zna i podaje nazwy 
okresów życia i cech charakte-
ru.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
form spędzania czasu wolnego,
określa czas (daty); czasem po-
pełnia błędy.

 Częściowo zna słownictwo z 
zakresu: uczenie się, życie 
szkoły, oceny szkolne, zajęcia 

 W większości zna i poprawnie 
stosuje nazwy okresów życia i 
cech charakteru.

 Zna i na ogół poprawnie poda-
je nazwy form spędzania czasu
wolnego, określa czas (daty).

 Zna słownictwo z zakresu: 
uczenie się, życie szkoły, oce-
ny szkolne, zajęcia pozalekcyj-
ne, i najczęściej poprawnie je 

 Zna i poprawnie stosuje nazwy
okresów życia i cech charakte-
ru.

 Zna i poprawnie podaje nazwy 
form spędzania czasu wolnego,
określa czas (daty).

 Zna i poprawnie stosuje słow-
nictwo z zakresu: uczenie się, 
życie szkoły, oceny szkolne, 
zajęcia pozalekcyjne.
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cyjne; stosując je, popełnia 
liczne błędy.

 Słabo zna słownictwo z zakre-
su: zagrożenie i ochrona środo-
wiska naturalnego, pogoda; 
stosując je, popełnia liczne błę-
dy.

 Słabo zna nazwy wynalazków i
stosując je, popełnia liczne błę-
dy.

 Słabo zna słownictwo z zakre-
su: środki transportu (turystyka
kosmiczna) i stosując je popeł-
nia liczne błędy.

 Słabo zna słownictwo z zakre-
su: media, i stosując je, popeł-
nia liczne błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Present 
simple (do streszczenia akcji 
filmu/serialu) i stosując je, po-
pełnia liczne błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Future 
simple (do przewidywania 
przyszłości).

 Słabo zna zasady tworzenia za-
imków osobowych w funkcji 
dopełnienia (object pronouns) i
stosując je, popełnia liczne błę-
dy.

pozalekcyjne; czasem popełnia
błędy.

 Częściowo zna słownictwo z 
zakresu: zagrożenie i ochrona 
środowiska naturalnego, pogo-
da; stosując je, czasem popeł-
nia błędy.

 Częściowo zna nazwy wyna-
lazków i stosując je, czasem 
popełnia błędy.

 Częściowo zna słownictwo z 
zakresu: środki transportu (tu-
rystyka kosmiczna) i stosując 
je, czasem popełnia błędy.

 Częściowo zna słownictwo z 
zakresu: media, i stosując je, 
czasem popełnia błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi w czasie Pre-
sent simple (do streszczenia ak-
cji filmu/serialu); stosuje je, 
czasem popełniając błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi w czasie Fu-
ture simple (do przewidywania 
przyszłości); stosuje je, czasem
popełniając błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zaimków osobowych w 
funkcji dopełnienia (object 
pronouns) i stosuje je, czasem 
popełniając błędy.

stosuje.
 Zna słownictwo z zakresu: za-

grożenie i ochrona środowiska 
naturalnego, pogoda, i najczę-
ściej poprawnie je stosuje.

 Zna nazwy wynalazków i naj-
częściej poprawnie je stosuje.

 Zna słownictwo z zakresu: 
środki transportu (turystyka 
kosmiczna) i najczęściej po-
prawnie je stosuje.

 Zna słownictwo z zakresu: me-
dia, i najczęściej poprawnie je 
stosuje.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Present simple
(do streszczenia akcji filmu/se-
rialu); najczęściej poprawnie je
stosuje.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Future simple 
(do przewidywania przyszło-
ści); najczęściej poprawnie je 
stosuje.

 Zna zasady tworzenia i najczę-
ściej poprawnie stosuje zaimki 
osobowe w funkcji dopełnienia
(object pronouns).

 Zna i poprawnie stosuje słow-
nictwo z zakresu: uczenie się, 
życie szkoły, oceny szkolne, 
zajęcia pozalekcyjne.

 Zna i poprawnie stosuje nazwy
wynalazków.

 Zna i poprawnie stosuje słow-
nictwo z zakresu: środki trans-
portu (turystyka kosmiczna).

 Zna i poprawnie stosuje słow-
nictwo z zakresu: media.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Present simple
(do streszczenia akcji filmu/se-
rialu) i zawsze poprawnie je 
stosuje.

 Zna i poprawnie stosuje zasady
tworzenia zdań twierdzących, 
przeczących i pytających oraz 
krótkich odpowiedzi w czasie 
Future simple (do przewidywa-
nia przyszłości).

 Zna zasady tworzenia i zawsze 
poprawnie stosuje zaimki oso-
bowe w funkcji dopełnienia 
(object pronouns).

Słuchanie  Ma trudności ze rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
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powiedzi.
 Mimo pomocy z trudnością 

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

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

nych wypowiedzi.
 Popełniając drobne błędy, znaj-

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

dzi.
 Bez problemu samodzielnie 

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 czyn-
ności szkolne z zastosowaniem
dopełnienia w formie zaimka, 
opisuje przyszłe okresy życia, 
czyta daty; liczne błędy zabu-
rzają komunikację.

 Ma duże kłopoty z rozpozna-
niem i wymową dźwięku /v/.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, czasem popełniając błędy 
zaburzające komunikację: opi-
suje czynności szkolne z zasto-
sowaniem dopełnienia w for-
mie zaimka, opisuje przyszłe 
okresy życia, czyta daty.

 Rozpoznaje dźwięk /v/, ale ma 
czasem problemy z wymową.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy niezabu-
rzające komunikacji: opisuje 
czynności szkolne z zastoso-
waniem dopełnienia w formie 
zaimka, opisuje przyszłe okre-
sy życia, czyta daty.

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 
i wymawia dźwięk /v/.

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je czynności szkolne z zastoso-
waniem dopełnienia w formie 
zaimka, opisuje przyszłe okre-
sy życia, czyta daty; ewentual-
ne drobne błędy nie zaburzają 
komunikacji.

 Poprawnie rozpoznaje i wyma-
wia dźwięk /v/.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: nazywa etapy życia 
człowieka, zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi odnośnie 
przeczytanego tekstu, zadaje 
pytania o pracę szkolną i odpo-
wiada na nie, wyraża swoje 
przewidywania odnośnie przy-
szłych wydarzeń, wyraża zgo-
dę lub niezgodę, opisuje ruty-
nowe czynności związane ze 

 Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: nazywa etapy 
życia człowieka, zadaje pytania
i udziela odpowiedzi odnośnie 
przeczytanego tekstu, zadaje 
pytania o pracę szkolną i odpo-
wiada na nie, wyraża swoje 
przewidywania odnośnie przy-
szłych wydarzeń, wyraża zgo-
dę lub niezgodę, opisuje ruty-
nowe czynności związane ze 
szkołą, wypowiada się na te-

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne nazywa etapy życia 
człowieka, zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi odnośnie 
przeczytanego tekstu, zadaje 
pytania o pracę szkolną i odpo-
wiada na nie, wyraża swoje 
przewidywania odnośnie przy-
szłych wydarzeń, wyraża zgo-
dę lub niezgodę, opisuje ruty-
nowe czynności związane ze 

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
nazywa etapy życia człowieka, 
zadaje pytania i udziela odpo-
wiedzi odnośnie przeczytanego
tekstu, zadaje pytania o pracę 
szkolną i odpowiada na nie, 
wyraża swoje przewidywania 
odnośnie przyszłych wydarzeń,
wyraża zgodę lub niezgodę, 
opisuje rutynowe czynności 
związane ze szkołą, wypowia-
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szkołą, wypowiada się na te-
mat wynalazków z różnych 
stron świata; zapisuje daty.

mat wynalazków z różnych 
stron świata; zapisuje daty.

szkołą, wypowiada się na te-
mat wynalazków z różnych 
stron świata; zapisuje daty.

da się na temat wynalazków z 
różnych stron świata; zapisuje 
daty.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: wyraża opinie na temat 
na temat przyszłych wydarzeń 
w szkole oraz swoje przewidy-
wania na temat pogody; wyra-
ża intencje i pragnienia; uzy-
skuje i przekazuje informacje 
na temat przeczytanego tekstu 
oraz odnośnie przyszłości. 

 Słabo rozróżnia styl formalny 
lub nieformalny w konkretnych
sytuacjach; popełnia liczne błę-
dy.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: wy-
raża opinie na temat na temat 
przyszłych wydarzeń w szkole 
oraz swoje przewidywania na 
temat pogody; wyraża intencje 
i pragnienia; uzyskuje i przeka-
zuje informacje na temat prze-
czytanego tekstu oraz odnośnie
przyszłości. 

 Stara się stosować styl formal-
ny lub nieformalny adekwatnie
do sytuacji; często popełnia 
błędy.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: wyraża opi-
nie na temat na temat przy-
szłych wydarzeń w szkole oraz
swoje przewidywania na temat 
pogody; wyraża intencje i pra-
gnienia; uzyskuje i przekazuje 
informacje na temat przeczyta-
nego tekstu oraz odnośnie 
przyszłości.

 Stosuje styl formalny lub nie-
formalny zwykle adekwatnie 
do sytuacji; nieliczne błędy nie
zakłócają komunikacji.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: wyraża
opinie na temat na temat przy-
szłych wydarzeń w szkole oraz
swoje przewidywania na temat 
pogody; wyraża intencje i pra-
gnienia; uzyskuje i przekazuje 
informacje na temat przeczyta-
nego tekstu oraz odnośnie 
przyszłości. 

 Poprawnie stosuje styl formal-
ny lub nieformalny, zwykle 
adekwatnie do sytuacji.

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 
lub angielskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim.

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

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

 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 lub 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.

UNIT 4 THE ANIMAL KINGDOM

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-

 Słabo zna i z trudem podaje 
słownictwo z obszarów: zwie-

 Częściowo zna i podaje słow-
nictwo z obszarów: zwierzęta, 

 Zna i na ogół poprawnie poda-
je słownictwo z obszarów: 

 Zna i zawsze poprawnie podaje
słownictwo z obszarów: zwie-
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kowych rzęta, jedzenie i akcesoria dla 
zwierząt domowych, zagroże-
nie i ochrona środowiska natu-
ralnego, przymiotniki opisują-
ce zwierzęta, popełniając licz-
ne błędy.

 Słabo zna i popełnia dużo błę-
dów, stosując przymiotniki re-
gularne i nieregularne w stop-
niu wyższym.

 Słabo zna i popełnia dużo błę-
dów, stosując przymiotniki re-
gularne i nieregularne w stop-
niu najwyższym.

 Słabo zna i popełnia dużo błę-
dów, stosując przymiotniki re-
gularne i nieregularne w stop-
niu równym używając struktu-
ry: as … as.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi z czasownikiem 
modalnym should; popełnia 
liczne błędy posługując się 
nimi.

 Słabo zna różnicę między przy-
miotnikami i zaimkami dzier-
żawczymi (Possessive adjecti-
ves, Possessive pronouns); po-
pełnia liczne błędy posługując 
się nimi.

 Słabo zna zasady tworzenia 
wybranych rzeczowników zło-
żonych i popełnia liczne błędy 
stosując je.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-

jedzenie i akcesoria dla zwie-
rząt domowych, zagrożenie i 
ochrona środowiska naturalne-
go, przymiotniki opisujące 
zwierzęta, czasem popełniając 
błędy.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje przymiotniki
regularne i nieregularne w 
stopniu wyższym.

 Częściowo i nie zawsze po-
prawnie stosuje przymiotniki 
regularne i nieregularne w 
stopniu najwyższym.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje przymiotniki
regularne i nieregularne w 
stopniu równym używając 
struktury: as … as.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących i pytają-
cych oraz krótkich odpowiedzi 
z czasownikiem modalnym 
should i nie zawsze poprawnie 
się nimi posługuje.

 Częściowo zna różnicę między 
przymiotnikami i zaimkami 
dzierżawczymi (Possessive ad-
jectives, Possessive pronouns); 
czasem popełnia błędy posłu-
gując się nimi.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia wybranych rzeczowników 
złożonych i nie zawsze po-
prawnie je stosuje.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz krót-

zwierzęta, jedzenie i akcesoria 
dla zwierząt domowych, zagro-
żenie i ochrona środowiska na-
turalnego, przymiotniki opisu-
jące zwierzęta.

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przymiotniki regularne 
i nieregularne w stopniu wyż-
szym.

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przymiotniki regularne 
i nieregularne w stopniu naj-
wyższym.

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przymiotniki regularne 
i nieregularne w stopniu rów-
nym używając struktury: as … 
as.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących i pytających oraz 
krótkich odpowiedzi z czasow-
nikiem modalnym should i za-
zwyczaj poprawnie się nimi 
posługuje.

 Zna różnicę między przymiot-
nikami i zaimkami dzierżaw-
czymi (Possessive adjectives, 
Possessive pronouns) i zazwy-
czaj potrafi je poprawnie stoso-
wać.

 Zna zasady tworzenia wybra-
nych rzeczowników złożonych 
i zazwyczaj poprawnie je sto-
suje.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Present simple

rzęta, jedzenie i akcesoria dla 
zwierząt domowych, zagroże-
nie i ochrona środowiska natu-
ralnego, przymiotniki opisują-
ce zwierzęta.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je przymiotniki regularne i nie-
regularne w stopniu wyższym.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je przymiotniki regularne i nie-
regularne w stopniu najwyż-
szym.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je przymiotniki regularne i nie-
regularne w stopniu równym 
używając struktury: as … as.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi z czasownikiem modal-
nym should i bezbłędnie, lub 
niemal bezbłędnie, się nimi po-
sługuje.

 Zna różnicę między przymiot-
nikami i zaimkami dzierżaw-
czymi (Possessive adjectives, 
Possessive pronouns) i zawsze 
potrafi je poprawnie stosować.

 Zna zasady tworzenia wybra-
nych rzeczowników złożonych 
i zawsze poprawnie je stosuje.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Present simple
i zawsze poprawnie się nimi 
posługuje.
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cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Present 
simple; popełnia liczne błędy 
posługując się nimi.

kich odpowiedzi w czasie Pre-
sent simple; nie zawsze po-
prawnie je stosuje.

i zazwyczaj poprawnie się nimi
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.

 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 cechy fizyczne i cechy 
osobowościowe niektórych 
zwierząt, opisuje, do czego słu-
żą zwierzętom różne części 
ciała, nazywa dodatkowe cechy
zwierząt, wypowiada się na te-
mat różnych cech zwierząt.

 Ma problemy z poprawnym 
rozpoznaniem i wymawianiem 
dźwięku/t /.ʃ

 Z pewną pomocą tworzy proste
wypowiedzi ustne, czasem po-
pełniając błędy: opisuje cechy 
fizyczne i cechy osobowościo-
we niektórych zwierząt, opisu-
je, do czego służą zwierzętom 
różne części ciała, nazywa do-
datkowe cechy zwierząt, wypo-
wiada się na temat różnych 
cech zwierząt. 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 
i ale ma czasem problemy z 
wymawianiem dźwięku /t /.ʃ

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opisuje cechy fizyczne i cechy 
osobowościowe niektórych 
zwierząt, opisuje, do czego słu-
żą zwierzętom różne części 
ciała, nazywa dodatkowe cechy
zwierząt, wypowiada się na te-
mat różnych cech zwierząt. 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 
i wymawia dźwięk /t /.ʃ

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je cechy fizyczne i cechy oso-
bowościowe niektórych zwie-
rząt, opisuje, do czego służą 
zwierzętom różne części ciała, 
nazywa dodatkowe cechy 
zwierząt, wypowiada się na te-
mat różnych cech zwierząt.

 Bezbłędnie rozpoznaje i wy-
mawia dźwięk /t /.ʃ

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: wypowiada 

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
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semne: wypowiada się na te-
mat życia dzikich zwierząt, za-
daje pytania szczegółowe o 
zwierzęta w rezerwatach i od-
powiada na nie, wypowiada się
na temat wybranego rezerwatu 
przyrody; opisuje wygląd (dzi-
kich) zwierząt, ich habitat oraz 
cechy osobowościowe; opisuje 
przynależność (zwierząt domo-
wych do właścicieli, akceso-
riów do zwierząt).

się na temat życia dzikich 
zwierząt, zadaje pytania szcze-
gółowe o zwierzęta w rezerwa-
tach i odpowiada na nie, wypo-
wiada się na temat wybranego 
rezerwatu przyrody; opisuje 
wygląd (dzikich) zwierząt, ich 
habitat oraz cechy osobowo-
ściowe; opisuje przynależność 
(zwierząt domowych do wła-
ścicieli, akcesoriów do zwie-
rząt); dość liczne błędy czę-
ściowo zakłócają komunikację.

semne: wypowiada się na te-
mat życia dzikich zwierząt, za-
daje pytania szczegółowe o 
zwierzęta w rezerwatach i od-
powiada na nie, wypowiada się
na temat wybranego rezerwatu 
przyrody; opisuje wygląd (dzi-
kich) zwierząt, ich habitat oraz 
cechy osobowościowe; opisuje 
przynależność (zwierząt domo-
wych do właścicieli, akceso-
riów do zwierząt).

wypowiada się na temat życia 
dzikich zwierząt, zadaje pyta-
nia szczegółowe o zwierzęta w 
rezerwatach i odpowiada na 
nie, wypowiada się na temat 
wybranego rezerwatu przyro-
dy; opisuje wygląd (dzikich) 
zwierząt, ich habitat oraz cechy
osobowościowe; opisuje przy-
należność (zwierząt domowych
do właścicieli, akcesoriów do 
zwierząt).

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie niektó-
rych cech zwierząt oraz tego, 
co do kogo należy; stosując 
zwroty grzecznościowe, prosi o
radę i udziela rady z wykorzy-
staniem czasownika should.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy, uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie niektórych cech 
zwierząt oraz tego, co do kogo 
należy; stosując zwroty grzecz-
nościowe, prosi o radę i udziela
rady z wykorzystaniem cza-
sownika should.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie niektórych cech zwierząt 
oraz tego, co do kogo należy; 
stosując zwroty grzecznościo-
we, prosi o radę i udziela rady 
z wykorzystaniem czasownika 
should.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie niektórych cech 
zwierząt oraz tego, co do kogo 
należy; stosując zwroty grzecz-
nościowe, prosi o radę i udziela
rady z wykorzystaniem cza-
sownika should.

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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UNIT 5 LET’S EAT!

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy nawyków żywieniowych, 
artykułów spożywczych, posił-
ków i ich przygotowania.

 Z trudem i popełniając liczne 
błędy posługuje się wyrażenia-
mi opisującymi życie szkoły.

 Z trudem i popełniając liczne 
błędy posługuje się wyrażenia-
mi opisującymi wyposażenie 
domu (kuchni).

 Z trudem i popełniając liczne 
błędy posługuje się wyrażenia-
mi opisującymi zagrożenie i 
ochronę środowiska naturalne-
go.

 Z trudem i popełniając liczne 
błędy nazywa kontynenty.

 Słabo zna słownictwo z obsza-
ru: tradycje i zwyczaje; popeł-
nia liczne błędy.

 Posługując się przyimkami 
miejsca, popełnia liczne błędy 
(on, under, in front of, between,
next to).

 Słabo zna zasady tworzenia i, 
czasem popełniając błędy, two-
rzy zdania twierdzące, przeczą-
ce i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi w czasie Present sim-
ple.

 Słabo zna zasady i z trudem, 
popełniając liczne błędy, stosu-
je przymiotniki regularne i nie-
regularne w stopniu równym 

 Częściowo zna i podaje nazwy 
nawyków żywieniowych, arty-
kułów spożywczych, posiłków 
i ich przygotowania; popełnia 
dość liczne błędy.

 Czasem popełniając błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi życie szkoły.

 Czasem popełniając błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi wyposażenie domu 
(kuchni).

 Czasem popełniając błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi zagrożenie i ochronę 
środowiska naturalnego.

 Czasem popełniając błędy, na-
zywa kontynenty.

 Czasem popełniając błędy, 
używa słownictwa z obszaru: 
tradycje i zwyczaje.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się przyimkami miejsca 
(on, under, in front of, between,
next to).

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

 Częściowo zna zasady i, cza-
sem popełniając błędy, stosuje 
przymiotniki regularne i niere-
gularne w stopniu równym 

 Zna i zazwyczaj poprawnie po-
daje nazwy nawyków żywie-
niowych, artykułów spożyw-
czych, posiłków i ich przygoto-
wania.

 Popełniając drobne błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi życie szkoły.

 Popełniając drobne błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi wyposażenie domu 
(kuchni).

 Popełniając drobne błędy, po-
sługuje się wyrażeniami opisu-
jącymi zagrożenie i ochronę 
środowiska naturalnego.

 Zwykle poprawnie nazywa 
kontynenty.

 Zwykle poprawnie używa 
słownictwa z obszaru: tradycje 
i zwyczaje.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się przyimkami miejsca (on, 
under, in front of, between, 
next to).

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

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przymiotniki regularne 
i nieregularne w stopniu rów-
nym używając struktury: as … 

 Zna i z łatwością podaje nawy-
ków żywieniowych, artykułów 
spożywczych, posiłków i ich 
przygotowania.

 Bez trudu i poprawnie posługu-
je się wyrażeniami opisującymi
życie szkoły.

 Bez trudu i poprawnie posługu-
je się wyrażeniami opisującymi
wyposażenie domu (kuchni).

 Bez trudu i poprawnie posługu-
je się wyrażeniami opisującymi
zagrożenie i ochronę środowi-
ska naturalnego.

 Poprawnie nazywa kontynenty.
 Poprawnie używa słownictwa z

obszaru: tradycje i zwyczaje.
 Poprawnie posługuje się przy-

imkami miejsca (on, under, in 
front of, between, next to).

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

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je przymiotniki regularne i nie-
regularne w stopniu równym 
używając struktury: as … as.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je przymiotniki regularne i nie-
regularne w stopniu wyższym.

 Zna zasady tworzenia i zawsze 
poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
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używając struktury: as … as.
 Słabo zna zasady i z trudem, 

popełniając liczne błędy, stosu-
je przymiotniki regularne i nie-
regularne w stopniu wyższym.

 Słabo zna zasady tworzenia i z 
trudem, popełniając liczne błę-
dy, tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z czasowni-
kiem be w czasie Past simple.

 Słabo zna zasady tworzenia i z 
trudem, popełniając liczne błę-
dy, tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z różnymi cza-
sownikami w czasie Past sim-
ple.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających ze strukturą 
There was / There were i popeł-
nia liczne błędy.

 Popełniając liczne błędy stosu-
je przysłówki First, Then, Fi-
nally.

 Popełniając liczne błędy, stosu-
je zdania w trybie rozkazują-
cym.

używając struktury: as … as.
 Częściowo zna zasady i, cza-

sem popełniając błędy, stosuje 
przymiotniki regularne i niere-
gularne w stopniu wyższym.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i, czasem popełniając błę-
dy, tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z czasowni-
kiem be w czasie Past simple.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i, czasem popełniając błę-
dy, tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z różnymi cza-
sownikami w czasie Past sim-
ple.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających ze struk-
turą There was / There were i 
czasami popełnia błędy.

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
przysłówki First, Then, Final-
ly.

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
zdania w trybie rozkazującym.

as.
 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki regularne 
i nieregularne w stopniu wyż-
szym.

 Zna zasady tworzenia i zazwy-
czaj poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
czasownikiem be w czasie 
Past simple.

 Zna zasady tworzenia i zazwy-
czaj poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
różnymi czasownikami w cza-
sie Past simple.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających ze strukturą There 
was / There were i zazwyczaj 
poprawnie je tworzy.

 Na ogół poprawnie stosuje 
przysłówki First, Then, Final-
ly.

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 
zdania w trybie rozkazującym.

ce oraz krótkie odpowiedzi z 
czasownikiem be w czasie 
Past simple.

 Zna zasady tworzenia i zawsze 
poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
różnymi czasownikami w cza-
sie Past simple. 

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających ze strukturą There 
was / There were i zawsze po-
prawnie je tworzy.

 Poprawnie stosuje przysłówki 
First, Then, Finally.

 Poprawnie stosuje zdania w 
trybie rozkazującym.

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 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: nazy-
wa posiłki i ich składniki, po-
równuje posiłki, wypowiada 
się na temat posiłków najbar-
dziej popularnych wśród 
uczniów, wypowiada się na te-
mat posiłków/lunchu w szkole,
nazywa składniki potrawy oraz
czynności, jakie trzeba wyko-
nać podczas gotowania, pro-
muje zdrowe żywienie, wyraża
prośbę o podanie przepisu na 
potrawę; wypowiada się na te-
mat czynności w przeszłości, 
opisuje czynności przeszłe z 
czasownikiem be, opisuje wy-
gląd miejsca w przeszłości; 
opisuje sprzęty kuchenne, 
określa położenie sprzętów ku-
chennych stosując strukturę 
There was / There were. 

 Z trudem rozpoznaje i wyma-
wia dźwięk /uː/.

 Z niewielką pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, cza-
sem popełniając błędy: nazywa
posiłki i ich składniki, porów-
nuje posiłki, wypowiada się na 
temat posiłków najbardziej po-
pularnych wśród uczniów, wy-
powiada się na temat 
posiłków/lunchu w szkole, na-
zywa składniki potrawy oraz 
czynności, jakie trzeba wyko-
nać podczas gotowania, pro-
muje zdrowe żywienie, wyraża
prośbę o podanie przepisu na 
potrawę; wypowiada się na te-
mat czynności w przeszłości, 
opisuje czynności przeszłe z 
czasownikiem be, opisuje wy-
gląd miejsca w przeszłości; 
opisuje sprzęty kuchenne, 
określa położenie sprzętów ku-
chennych stosując strukturę 
There was / There were. 

 Czasami poprawnie rozpoznaje
i wymawia dźwięk /uː/.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
nazywa posiłki i ich składniki, 
porównuje posiłki, wypowiada 
się na temat posiłków najbar-
dziej popularnych wśród 
uczniów, wypowiada się na te-
mat posiłków/lunchu w szkole,
nazywa składniki potrawy oraz
czynności, jakie trzeba wyko-
nać podczas gotowania, pro-
muje zdrowe żywienie, wyraża
prośbę o podanie przepisu na 
potrawę; wypowiada się na te-
mat czynności w przeszłości, 
opisuje czynności przeszłe z 
czasownikiem be, opisuje wy-
gląd miejsca w przeszłości; 
opisuje sprzęty kuchenne, 
określa położenie sprzętów ku-
chennych stosując strukturę 
There was / There were.

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 
i wymawia dźwięk /uː/.

 Tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne nazywa posiłki i 
ich składniki, porównuje posił-
ki, wypowiada się na temat po-
siłków najbardziej popularnych
wśród uczniów, wypowiada się
na temat posiłków/lunchu w 
szkole, nazywa składniki potra-
wy oraz czynności, jakie trzeba
wykonać podczas gotowania, 
promuje zdrowe żywienie, wy-
raża prośbę o podanie przepisu 
na potrawę; wypowiada się na 
temat czynności w przeszłości, 
opisuje czynności przeszłe z 
czasownikiem be, opisuje wy-
gląd miejsca w przeszłości; 
opisuje sprzęty kuchenne, 
określa położenie sprzętów ku-
chennych stosując strukturę 
There was / There were.

 Poprawnie rozpoznaje i wyma-
wia dźwięk /uː/.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: podaje przepis na po-

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: podaje przepis
na potrawę; wypowiada się na 

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: podaje przepis na po-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
podaje przepis na potrawę; wy-
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trawę; wypowiada się na temat 
tradycyjnych posiłków w Pol-
sce i Meksyku; opisuje czynno-
ści przeszłe z czasownikiem 
be; opisuje, co się gdzie znaj-
dowało w przeszłości stosując 
strukturę There was / There 
were.

temat tradycyjnych posiłków w
Polsce i Meksyku; opisuje 
czynności przeszłe z czasowni-
kiem be; opisuje, co się gdzie 
znajdowało w przeszłości sto-
sując strukturę There was / 
There were.

trawę; wypowiada się na temat 
tradycyjnych posiłków w Pol-
sce i Meksyku; opisuje czynno-
ści przeszłe z czasownikiem 
be; opisuje, co się gdzie znaj-
dowało w przeszłości stosując 
strukturę There was / There 
were.

powiada się na temat tradycyj-
nych posiłków w Polsce i Mek-
syku; opisuje czynności prze-
szłe z czasownikiem be; opisu-
je, co się gdzie znajdowało w 
przeszłości stosując strukturę 
There was / There were.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: podaje przepis na potra-
wę; uzyskuje i przekazuje in-
formacje odnośnie przepisu, 
najbardziej popularnych po-
traw, tego czy coś się gdzieś 
znajdowało oraz tego, gdzie 
ktoś był w zeszłym tygodniu.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: po-
daje przepis na potrawę; uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie przepisu, najbardziej 
popularnych potraw, tego czy 
coś się gdzieś znajdowało oraz 
tego, gdzie ktoś był w zeszłym 
tygodniu.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: podaje 
przepis na potrawę; uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie przepisu, najbardziej po-
pularnych potraw, tego czy coś 
się gdzieś znajdowało oraz 
tego, gdzie ktoś był w zeszłym 
tygodniu.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: podaje 
przepis na potrawę; uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie przepisu, najbardziej po-
pularnych potraw, tego czy coś 
się gdzieś znajdowało oraz 
tego, gdzie ktoś był w zeszłym 
tygodniu.

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 
polskim.

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

 Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje sfor-
mułowane 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 polskim lub 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

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

 Swobodnie i bezbłędnie prze-
kazuje w języku polskim lub 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

UNIT 6 ILLNESSES AND INJURIES

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-

 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane wyrazy na określe-

 Częściowo zna i podaje wyma-
gane wyrazy na określenie sa-

 Zna i podaje większość wyma-
ganych wyrazów na określenie 

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane wyrazy na określenie 
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kowych nie samopoczucia, chorób, ich 
objawów i leczenia oraz kontu-
zji.

 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane wyrazy z obszaru: 
wynalazki i odkrycia naukowe.

 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane wyrazy z obszaru: 
znajomi i przyjaciele, formy 
spędzania wolnego czasu.

 Popełniając liczne błędy, stosu-
je w zdaniach strukturę be go-
ing to. 

 Popełniając liczne błędy stosu-
je przysłówki częstotliwości.

 Popełniając liczne błędy pró-
buje posługiwać się określnika-
mi a/an z nazwami chorób.

 Popełniając liczne błędy stara 
się stosować określenia czasu 
typowe dla czasu przeszłego.

 Popełnia liczne błędy, tworząc 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi oraz pytania szczegółowe z
czasownikami regularnymi i 
nieregularnymi w czasie Past 
simple.

 Bardzo często popełnia błędy, 
zadając pytanie o podmiot: 
What happened?

mopoczucia, chorób, ich obja-
wów i leczenia oraz kontuzji.

 Częściowo zna i podaje wyma-
gane wyrazy z obszaru: wyna-
lazki i odkrycia naukowe.

 Częściowo zna i czasem popeł-
nia błędy posługując się słow-
nictwem z obszarów: znajomi i
przyjaciele, formy spędzania 
wolnego czasu.

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
w zdaniach strukturę be going 
to .

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
przysłówki częstotliwości.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się określnikami a/an z 
nazwami chorób.

 Nie zawsze poprawnie stosuje 
określenia czasu typowe dla 
czasu przeszłego.

 Popełnia dość liczne błędy, 
tworząc zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie oraz pytania szczegółowe z
czasownikami regularnymi i 
nieregularnymi w czasie Past 
simple.

 Dość często popełnia błędy, za-
dając pytanie o podmiot: What 
happened?

samopoczucia, chorób, ich ob-
jawów i leczenia oraz kontuzji.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych wyrazów z obszaru: 
wynalazki i odkrycia naukowe.

 Zna i zazwyczaj poprawnie po-
sługuje się słownictwem z ob-
szarów: znajomi i przyjaciele, 
formy spędzania wolnego cza-
su.

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje w zdaniach strukturę be
going to 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przysłówki częstotliwo-
ści.

 Na ogół poprawnie posługuje 
się określnikami a/an z nazwa-
mi chorób.

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje określenia czasu typo-
we dla czasu przeszłego.

 Zazwyczaj poprawnie buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi, oraz pytania szczegółowe 
z czasownikami regularnymi i 
nieregularnymi w czasie Past 
simple.

 Zazwyczaj poprawnie zadaje 
pytanie o podmiot: What hap-
pened?

samopoczucia, chorób, ich ob-
jawów i leczenia oraz kontuzji.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane wyrazy z obszaru: wy-
nalazki i odkrycia naukowe.

 Zna i zawsze poprawnie posłu-
guje się słownictwem z obsza-
rów: znajomi i przyjaciele, for-
my spędzania wolnego czasu.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je w zdaniach strukturę be go-
ing to.

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przysłówki częstotliwo-
ści.

 Poprawnie posługuje się 
określnikami a/an z nazwami 
chorób.

 Poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi, 
oraz pytania szczegółowe z 
czasownikami regularnymi i 
nieregularnymi w czasie Past 
simple.

 Poprawnie zadaje pytanie o 
podmiot: What happened?

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 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, 
jak często choruje na różne 
choroby, nazywa objawy cho-
rób, opisuje sposoby działania 
w związku z różnymi objawa-
mi chorobowymi; opisuje wy-
darzenie z przeszłości z wyko-
rzystaniem czasowników regu-
larnych i nieregularnych; opo-
wiada o doznanym urazie lub 
kontuzji.

 Z trudem, z dużą pomocą na-
uczyciela formułuje argumenty
‘za’ podaną tezą. 

 Z trudem rozpoznaje i popeł-
niając liczne błędy stara się 
wymawiać ‘ch’ - na początku 
wyrazu: / tʃ/, oraz /k/ na końcu 
wyrazu. 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne: opisuje, jak często choruje 
na różne choroby, nazywa ob-
jawy chorób, opisuje sposoby 
działania w związku z różnymi
objawami chorobowymi; opi-
suje wydarzenie z przeszłości z
wykorzystaniem czasowników 
regularnych i nieregularnych; 
opowiada o doznanym urazie 
lub kontuzji.

 Z pomocą nauczyciela formu-
łuje argumenty ‘za’ podaną 
tezą.

 Czasami poprawnie rozpoznaje
i często poprawnie wymawia 
‘ch’ - na początku wyrazu: / tʃ/,
oraz /k/ na końcu wyrazu.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne, nie-
zakłócające komunikacji błędy:
opisuje, jak często choruje na 
różne choroby, nazywa objawy
chorób, opisuje sposoby działa-
nia w związku z różnymi obja-
wami chorobowymi; opisuje 
wydarzenie z przeszłości z wy-
korzystaniem czasowników re-
gularnych i nieregularnych; 
opowiada o doznanym urazie 
lub kontuzji.

 Stara się samodzielnie formu-
łować argumenty ‘za’ podaną 
tezą.

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 
i wymawia ‘ch’ - na początku 
wyrazu: / tʃ/, oraz /k/ na końcu 
wyrazu.

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opisuje, jak 
często choruje na różne choro-
by, nazywa objawy chorób, 
opisuje sposoby działania w 
związku z różnymi objawami 
chorobowymi; opisuje wyda-
rzenie z przeszłości z wykorzy-
staniem czasowników regular-
nych i nieregularnych; opowia-
da o doznanym urazie lub kon-
tuzji.

 Sprawnie formułuje argumenty
‘za’ podaną tezą.

 Poprawnie rozpoznaje i wyma-
wia ‘ch’ - na początku 
wyrazu: / tʃ/, oraz /k/ na końcu 
wyrazu.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje, jak często ktoś 
choruje; opisuje sposoby dzia-

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje, jak 
często ktoś choruje; opisuje 
sposoby działania w zależności

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje, jak często ktoś 
choruje; opisuje sposoby dzia-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje, jak często ktoś choru-
je; opisuje sposoby działania w
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łania w zależności od różnych 
objawów chorobowych; wyja-
śnia przyczynę swojej nieobec-
ności; opisuje wydarzenia z 
przeszłości z wykorzystaniem 
czasowników regularnych i 
nieregularnych, przedstawia 
przebieg choroby z użyciem 
czasowników regularnych i 
nieregularnych; opisuje przy-
czyny i objawów kontuzji; opi-
suje choroby i wypadki, które 
wydarzyły się w przeszłości; 
wypowiada się na temat życia i
osiągnięć wybitnej kobiety lub 
mężczyzny. 

od różnych objawów chorobo-
wych; wyjaśnia przyczynę 
swojej nieobecności; opisuje 
wydarzenia z przeszłości z wy-
korzystaniem czasowników re-
gularnych i nieregularnych, 
przedstawia przebieg choroby 
z użyciem czasowników regu-
larnych i nieregularnych; opi-
suje przyczyny i objawów kon-
tuzji; opisuje choroby i wypad-
ki, które wydarzyły się w prze-
szłości; wypowiada się na te-
mat życia i osiągnięć wybitnej 
kobiety lub mężczyzny. 

łania w zależności od różnych 
objawów chorobowych; wyja-
śnia przyczynę swojej nieobec-
ności; opisuje wydarzenia z 
przeszłości z wykorzystaniem 
czasowników regularnych i 
nieregularnych, przedstawia 
przebieg choroby z użyciem 
czasowników regularnych i 
nieregularnych; opisuje przy-
czyny i objawów kontuzji; opi-
suje choroby i wypadki, które 
wydarzyły się w przeszłości; 
wypowiada się na temat życia i
osiągnięć wybitnej kobiety lub 
mężczyzny. 

zależności od różnych obja-
wów chorobowych; wyjaśnia 
przyczynę swojej nieobecno-
ści; opisuje wydarzenia z prze-
szłości z wykorzystaniem cza-
sowników regularnych i niere-
gularnych, przedstawia prze-
bieg choroby z użyciem cza-
sowników regularnych i niere-
gularnych; opisuje przyczyny i 
objawów kontuzji; opisuje cho-
roby i wypadki, które wydarzy-
ły się w przeszłości; wypowia-
da się na temat życia i osią-
gnięć wybitnej kobiety lub 
mężczyzny. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące wyda-
rzeń z przeszłości, choroby/do-
legliwości/ kontuzji, ich przy-
czyn, leczenia oraz obecnego 
samopoczucia kontuzjowane-
go; 

 przeprowadza ‘rozmowę z ope-
ratorem numeru alarmowego 
112’.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
popełniając często niewielkie 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące wyda-
rzeń z przeszłości, choroby/do-
legliwości/ kontuzji, ich przy-
czyn, leczenia oraz obecnego 
samopoczucia kontuzjowane-
go; 

 przeprowadza ‘rozmowę z ope-
ratorem numeru alarmowego 
112’.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
popełniając niewielkie błędy 
niezakłócające komunikatu: 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje dotyczące wydarzeń z prze-
szłości, choroby/dolegliwości/ 
kontuzji, ich przyczyn, lecze-
nia oraz obecnego samopoczu-
cia kontuzjowanego; 

 przeprowadza ‘rozmowę z ope-
ratorem numeru alarmowego 
112’.

 Poprawnie reaguje w prostych i
bardziej złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje dotyczące wydarzeń z prze-
szłości, choroby/dolegliwości/ 
kontuzji, ich przyczyn, lecze-
nia oraz obecnego samopoczu-
cia kontuzjowanego; 

 przeprowadza ‘rozmowę z ope-
ratorem numeru alarmowego 
112’

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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UNIT 7 COMPUTERS

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane słowa nazywające 
uczucia i emocje, umiejętności 
i zainteresowania; popełnia 
liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
czynności związane z ochroną 
środowiska naturalnego (ko-
rzystanie z używanego sprzętu 
informacyjno-komunikacyjne-
go), popełniając dość liczne 
błędy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
formy spędzania czasu wolne-
go, popełniając liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
zjawiska społeczne (prace spo-
łeczne), popełniając liczne błę-
dy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
towary i ich cechy (ceny), po-
pełniając liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
czynności związane z życiem 
szkoły, popełniając liczne błę-
dy.

 Słabo zna i z trudem stosuje 
słownictwo z obszaru: korzy-
stanie z podstawowych urzą-
dzeń technicznych i technolo-
gii informacyjno-komunikacyj-
nej, czasem popełniając błędy; 
popełnia liczne błędy.

 Częściowo zna i podaje wyma-
gane słowa nazywające uczu-
cia i emocje, umiejętności i za-
interesowania; czasem popeł-
nia błędy.

 Częściowo zna i nazywa czyn-
ności związane z ochroną śro-
dowiska naturalnego (korzysta-
nie z używanego sprzętu infor-
macyjno-komunikacyjnego), 
czasem popełniając błędy.

 Częściowo zna i nazywa formy
spędzania czasu wolnego, cza-
sem popełniając błędy.

 Częściowo zna i nazywa zjawi-
ska społeczne (prace społecz-
ne), czasem popełniając błędy.

 Częściowo zna i nazywa towa-
ry i ich cechy (ceny), czasem 
popełniając błędy.

 Częściowo zna i nazywa czyn-
ności związane z życiem szko-
ły, czasem popełniając błędy.

 Częściowo zna i stosuje słow-
nictwo z obszaru: korzystanie z
podstawowych urządzeń tech-
nicznych i technologii informa-
cyjno-komunikacyjnej, czasem
popełniając błędy.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych słów nazywających 
uczucia i emocje, umiejętności 
i zainteresowania.

 Zna i nazywa czynności zwią-
zane z ochroną środowiska na-
turalnego (korzystanie z uży-
wanego sprzętu informacyjno-
komunikacyjnego), popełniając
nieliczne błędy.

 Zna i nazywa formy spędzania 
czasu wolnego, popełniając 
nieliczne błędy.

 Zna i nazywa zjawiska spo-
łeczne (prace społeczne), po-
pełniając nieliczne błędy.

 Zna i nazywa towary i ich ce-
chy (ceny), popełniając nielicz-
ne błędy.

 Zna i nazywa czynności zwią-
zane z życiem szkoły, popeł-
niając nieliczne błędy.

 Zna i prawie bez błędów stosu-
je słownictwo z obszaru: ko-
rzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych i tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnej.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane słowa nazywające 
uczucia i emocje, umiejętności 
i zainteresowania.

 Zna i z łatwością nazywa czyn-
ności związane z ochroną śro-
dowiska naturalnego (korzysta-
nie z używanego sprzętu infor-
macyjno-komunikacyjnego).

 Zna i z łatwością nazywa for-
my spędzania czasu wolnego.

 Zna i z łatwością nazywa zja-
wiska społeczne (prace spo-
łeczne).

 Zna i z łatwością nazywa towa-
ry i ich cechy (ceny).

 Zna i z łatwością nazywa czyn-
ności związane z życiem szko-
ły.

 Zna i z łatwością stosuje słow-
nictwo z obszaru: korzystanie z
podstawowych urządzeń tech-
nicznych i technologii informa-
cyjno-komunikacyjnej.

 Zna i z łatwością nazywa czyn-
ności związane z trybem życia.
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 Słabo zna i z trudem nazywa 
czynności związane z trybem 
życia, popełniając liczne błędy.

 Popełniając liczne błędy, stara 
się tworzyć zdania z przymiot-
nikami w stopniu wyższym.

 Słabo zna zasady tworzenia i 
z licznymi błędami tworzy zda-
nia twierdzące, przeczące i py-
tające oraz krótkie odpowiedzi 
w czasie Present simple.

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

 Słabo zna zasady tworzenia i z 
licznymi błędami stara się two-
rzyć zdania twierdzące, prze-
czące, pytające i krótkie odpo-
wiedzi w czasie Present per-
fect.

 Rzadko poprawnie tworzy for-
mę past participle czasowni-
ków regularnych i nieregular-
nych.

 Zna niewiele wymaganych 
czasowników nieregularnych.

 Rzadko poprawnie formułuje 
zasady/reguły zachowania w 
trybie rozkazującym.

 Słabo zna zasady tworzenia py-
tań z czasownikiem modalnym 
can i z licznymi błędami two-
rzy pytania o to, do czego 
mogą być wykorzystane okre-
ślone sprzęty, oraz odpowiada 
na te pytania.

 Częściowo zna i nazywa czyn-
ności związane z trybem życia,
czasem popełniając błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i zazwyczaj poprawnie 
tworzy zdania z przymiotnika-
mi w stopniu wyższym.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i z pewnymi błędami two-
rzy zdania twierdzące, przeczą-
ce i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi w czasie Present sim-
ple.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i z niewielkimi błędami 
twory zdania twierdzące, prze-
czące i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi w czasie Past Sim-
ple.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i z niewielkimi błędami 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące, pytające i krótkie 
odpowiedzi w czasie Present 
perfect.

 Czasami poprawnie tworzy 
formę past participle czasow-
ników regularnych i nieregu-
larnych.

 Zna część wymaganych cza-
sowników nieregularnych.

 Czasami poprawnie formułuje 
zasady/reguły zachowania w 
trybie rozkazującym.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia pytań z czasownikiem mo-
dalnym can i z pewnymi błęda-
mi tworzy pytania o to, do cze-

 Zna i nazywa czynności zwią-
zane z trybem życia, popełnia-
jąc nieliczne błędy.

 Zna zasady tworzenia i zazwy-
czaj poprawnie tworzy zdania z
przymiotnikami w stopniu 
wyższym. 

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

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

 Zna zasady tworzenia i zazwy-
czaj poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące, pytające
i krótkie odpowiedzi w czasie 
Present perfect.

 Na ogół poprawnie tworzy for-
mę past participle czasowni-
ków regularnych i nieregular-
nych.

 Zna większość wymaganych 
czasowników nieregularnych.

 Zwykle poprawnie formułuje 
zasady/reguły zachowania w 
trybie rozkazującym.

 Zna zasady tworzenia pytań z 
czasownikiem modalnym can i
zazwyczaj poprawnie tworzy 
pytania o to, do czego mogą 
być wykorzystane określone 
sprzęty, oraz odpowiada na te 
pytania.

 Zna zasady tworzenia i zawsze 
poprawnie tworzy zdania z 
przymiotnikami w stopniu 
wyższym.

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

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

 Zna zasady tworzenia i zawsze 
poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące, pytające
i krótkie odpowiedzi w czasie 
Present perfect.

 Zawsze poprawnie tworzy for-
mę past participle czasowni-
ków regularnych i nieregular-
nych.

 Zna wszystkie wymagane cza-
sowniki nieregularne.

 Poprawnie formułuje 
zasady/reguły zachowania w 
trybie rozkazującym.

 Zna zasady tworzenia pytań z 
czasownikiem modalnym can i
zawsze poprawnie tworzy py-
tania o to, do czego mogą być 
wykorzystane określone sprzę-
ty, oraz odpowiada na te pyta-
nia.

 Zna znaczenie czasownika mo-
dalnego mustn’t i zawsze po-
prawnie stosuje go w zdaniach.
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 Słabo zna znaczenie czasowni-
ka modalnego mustn’t i z licz-
nymi błędami stosuje go w 
zdaniach.

go mogą być wykorzystane 
określone sprzęty, oraz odpo-
wiada na te pytania.

 Zna znaczenie czasownika mo-
dalnego mustn’t i z pewnymi 
błędami stosuje go w zdaniach.

 Zna znaczenie czasownika mo-
dalnego mustn’t i zazwyczaj 
poprawnie stosuje go w zda-
niach.

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.

 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 zabu-
rzające komunikację: nazywa 
elementy sprzętu komputero-
wego oraz podstawowe czyn-
ności podczas obsługi kompu-
tera, porównuje sprzęt kompu-
terowy, wypowiada się na te-
mat zasad zachowania w pra-
cowni komputerowej; opisuje 
swoje zainteresowanie grami 
komputerowymi; wypowiada 
się na temat czynności i wyda-
rzeń, które miały miejsce nie-

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: nazywa elementy 
sprzętu komputerowego oraz 
podstawowe czynności pod-
czas obsługi komputera, po-
równuje sprzęt komputerowy, 
wypowiada się na temat zasad 
zachowania w pracowni kom-
puterowej; opisuje swoje zain-
teresowanie grami komputero-
wymi; wypowiada się na temat
czynności i wydarzeń, które 

 Popełniając nieliczne, nieza-
kłócające komunikacji błędy, 
tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: nazywa elementy
sprzętu komputerowego oraz 
podstawowe czynności pod-
czas obsługi komputera, po-
równuje sprzęt komputerowy, 
wypowiada się na temat zasad 
zachowania w pracowni kom-
puterowej; opisuje swoje zain-
teresowanie grami komputero-
wymi; wypowiada się na temat
czynności i wydarzeń, które 
miały miejsce niedawno, mię-

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: nazywa ele-
menty sprzętu komputerowego 
oraz podstawowe czynności 
podczas obsługi komputera, 
porównuje sprzęt komputero-
wy, wypowiada się na temat 
zasad zachowania w pracowni 
komputerowej; opisuje swoje 
zainteresowanie grami kompu-
terowymi; wypowiada się na 
temat czynności i wydarzeń, 
które miały miejsce niedawno, 
między jakimś momentem w 
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dawno, między jakimś momen-
tem w przeszłości a chwilą 
obecną; nazywa swoje emocje 
z podaniem przyczyny; bierze 
udział w debacie.

 Rzadko poprawnie rozpoznaje 
i z trudem wymawia dźwięki
/aʊ/ i /ʌ/.

miały miejsce niedawno, mię-
dzy jakimś momentem w prze-
szłości a chwilą obecną; nazy-
wa swoje emocje z podaniem 
przyczyny; bierze udział w de-
bacie.

 Czasami poprawnie rozpoznaje
i wymawia dźwięki /aʊ/ i /ʌ/.

dzy jakimś momentem w prze-
szłości a chwilą obecną; nazy-
wa swoje emocje z podaniem 
przyczyny; bierze udział w de-
bacie.

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 
i wymawia dźwięki /aʊ/ i /ʌ/.

przeszłości a chwilą obecną; 
nazywa swoje emocje z poda-
niem przyczyny; bierze udział 
w debacie.

 Poprawnie rozpoznaje i wyma-
wia dźwięki /aʊ/ i /ʌ/.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: przygotowuje ogłosze-
nie o sprzedaży sprzętu kom-
puterowego; wypowiada się na 
temat czynności i wydarzeń, 
które miały miejsce niedawno, 
między jakimś momentem w 
przeszłości a chwilą obecną; 
wypowiada się na temat (wy-
konanych lub niewykonanych) 
czynności związanych z pracą 
na komputerze; opisuje swoje 
samopoczucie; przygotowuje 
argumenty za i przeciw poda-
nej tezie.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przygotowuje 
ogłoszenie o sprzedaży sprzętu 
komputerowego; wypowiada 
się na temat czynności i wyda-
rzeń, które miały miejsce nie-
dawno, między jakimś momen-
tem w przeszłości a chwilą 
obecną; wypowiada się na te-
mat (wykonanych lub niewy-
konanych) czynności związa-
nych z pracą na komputerze; 
opisuje swoje samopoczucie; 
przygotowuje argumenty za i 
przeciw podanej tezie.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: przygo-
towuje ogłoszenie o sprzedaży 
sprzętu komputerowego; wy-
powiada się na temat czynności
i wydarzeń, które miały miej-
sce niedawno, między jakimś 
momentem w przeszłości a 
chwilą obecną; wypowiada się 
na temat (wykonanych lub nie-
wykonanych) czynności zwią-
zanych z pracą na komputerze; 
opisuje swoje samopoczucie; 
przygotowuje argumenty za i 
przeciw podanej tezie.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: przygotowuje 
ogłoszenie o sprzedaży sprzętu 
komputerowego; wypowiada 
się na temat czynności i wyda-
rzeń, które miały miejsce nie-
dawno, między jakimś momen-
tem w przeszłości a chwilą 
obecną; wypowiada się na te-
mat (wykonanych lub niewy-
konanych) czynności związa-
nych z pracą na komputerze; 
opisuje swoje samopoczucie; 
przygotowuje argumenty za i 
przeciw podanej tezie.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje na temat samopoczucia 
swojego oraz innej osoby, 
emocji innej osoby wywoła-
nych konkretną sytuacją, na te-
mat zakupionych przedmiotów 
oraz cech sprzętu komputero-
wego, czynności związanych z 
pracą przy komputerze i prze-

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
na temat samopoczucia swoje-
go oraz innej osoby, emocji in-
nej osoby wywołanych kon-
kretną sytuacją, na temat zaku-
pionych przedmiotów oraz 
cech sprzętu komputerowego, 
czynności związanych z pracą 
przy komputerze i przestrzega-
nia zasad zachowania się w 

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje na temat
samopoczucia swojego oraz in-
nej osoby, emocji innej osoby 
wywołanych konkretną sytu-
acją, na temat zakupionych 
przedmiotów oraz cech sprzętu
komputerowego, czynności 
związanych z pracą przy kom-
puterze i przestrzegania zasad 

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje i przekazuje 
informacje na temat samopo-
czucia swojego oraz innej oso-
by, emocji innej osoby wywo-
łanych konkretną sytuacją, na 
temat zakupionych przedmio-
tów oraz cech sprzętu kompu-
terowego, czynności związa-
nych z pracą przy komputerze i
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strzegania zasad zachowania 
się w szkole.

szkole. zachowania się w szkole. przestrzegania zasad zachowa-
nia się w szkole.

Przetwarzanie 
tekstu

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

 Popełniając liczne błędy, pró-
buje z pomocą nauczyciela for-
mułować argumenty w debacie
na temat plusów i minusów 
grania w gry komputerowe.

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

 Popełniając dość liczne błędy, 
próbuje samodzielnie formuło-
wać argumenty w debacie na 
temat plusów i minusów grania
w gry komputerowe.

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

 Stara się brać udział w debacie 
na temat plusów i minusów 
grania w gry komputerowe – 
formułuje argumenty czasem 
popełniając błędy.

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

 Bierze czynny udział w deba-
cie na temat plusów i minusów 
grania w gry komputerowe – 
poprawnie formułuje argumen-
ty.

UNIT 8 OUTDOOR ACTIVITIES

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje 
formy spędzania wolnego cza-
su; popełnia liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
wydarzenia społeczne (clean-
ups, best recycling awards); 
popełnia liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem stosuje 
słownictwo z obszarów: wy-
cieczki, zwiedzanie, baza; po-
pełnia liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem stosuje 
słownictwo z obszarów: upra-
wianie sportu, dyscypliny spor-
tu, sprzęt sportowy; popełnia 
liczne błędy.

 Częściowo zna i podaje formy 
spędzania wolnego czasu; cza-
sami popełnia błędy.

 Częściowo zna i nazywa wyda-
rzenia społeczne (clean-ups, 
best recycling awards); czasa-
mi popełnia błędy.

 Częściowo zna i stosuje słow-
nictwo z obszarów: wycieczki, 
zwiedzanie, baza; czasami po-
pełnia błędy.

 Częściowo zna i stosuje słow-
nictwo z obszarów: uprawianie
sportu, dyscypliny sportu, 
sprzęt sportowy; czasami po-
pełnia błędy.

 Zna i, popełniając drobne błę-
dy, podaje formy spędzania 
wolnego czasu.

 Zna i, popełniając drobne błę-
dy, nazywa wydarzenia spo-
łeczne (clean-ups, best recyc-
ling awards).

 Zna i, popełniając drobne błę-
dy, stosuje słownictwo z obsza-
rów: wycieczki, zwiedzanie, 
baza noclegowa.

 Zna i, popełniając drobne błę-
dy, stosuje słownictwo z obsza-
rów: uprawianie sportu, dyscy-
pliny sportu, sprzęt sportowy.

 Zna i z łatwością podaje formy 
spędzania wolnego czasu.

 Zna i z łatwością nazywa wy-
darzenia społeczne (clean-ups, 
best recycling awards).

 Zna i z łatwością stosuje słow-
nictwo z obszarów: wycieczki, 
zwiedzanie, baza noclegowa.

 Zna i z łatwością stosuje słow-
nictwo z obszarów: uprawianie
sportu, dyscypliny sportu, 
sprzęt sportowy.
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 Słabo zna i z trudem stosuje 
słownictwo z obszarów: zagro-
żenie i ochrona środowiska na-
turalnego, krajobraz; czasami 
popełnia błędy; popełnia liczne
błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia i 
popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące, przeczące
i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi w czasie Present sim-
ple. 

 Słabo zna zasady tworzenia i 
popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące, przeczące
i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi w czasie Present conti-
nuous.

 Słabo zna zasady tworzenia i 
popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące, przeczące
i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi w czasie Past simple.

 Rzadko poprawnie tworzy for-
mę past participle czasowni-
ków nieregularnych.

 Słabo zna zasady tworzenia i 
popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące, przeczące
i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi w czasie Present per-
fect.

 Rzadko poprawnie stosuje w 
zdaniach w czasie Present per-
fect przysłówki: just, never i 
ever.

 Rzadko poprawnie stosuje w 
zdaniach czas Past simple i 

 Częściowo zna i stosuje słow-
nictwo z obszarów: zagrożenie 
i ochrona środowiska natural-
nego, krajobraz; czasami po-
pełnia błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i popełniając błędy, buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi w czasie Present simple.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i popełniając błędy, buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi w czasie Present continu-
ous.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i popełniając błędy, buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi w czasie Past simple.

 Czasami poprawnie tworzy 
formę past participle czasow-
ników nieregularnych.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i popełniając błędy, buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi w czasie Present perfect.

 Czasami poprawnie stosuje w 
zdaniach w czasie Present per-
fect przysłówki: just, never i 
ever.

 Czasami poprawnie stosuje w 
zdaniach czas Past simple i 
Present perfect.

 Czasami poprawnie stosuje 
zwrot let’s do wyrażenia propo-

 Zna i, popełniając drobne błę-
dy, stosuje słownictwo z obsza-
rów: zagrożenie i ochrona śro-
dowiska naturalnego, krajo-
braz.

 Zna zasady tworzenia i na ogół
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present simple.

 Zna zasady tworzenia i na ogół
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present continuous.

 Zna zasady tworzenia i na ogół
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Past simple.

 Na ogół poprawnie tworzy for-
mę past participle czasowni-
ków nieregularnych.

 Zna zasady tworzenia i na ogół
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present perfect.

 Na ogół poprawnie stosuje w 
zdaniach w czasie Present per-
fect przysłówki: just, never i 
ever.

 Na ogół poprawnie stosuje w 
zdaniach czas Past simple i 
Present perfect.

 Na ogół poprawnie stosuje 
zwrot let’s do wyrażenia propo-
zycji.

 Zna i z łatwością stosuje słow-
nictwo z obszarów: zagrożenie 
i ochrona środowiska natural-
nego, krajobraz.

 Zna dobrze zasady tworzenia i 
z łatwością buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present simple.

 Zna dobrze zasady tworzenia i 
z łatwością buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present continuous.

 Zna dobrze zasady tworzenia i 
z łatwością buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Past simple.

 Poprawnie tworzy formę past 
participle czasowników niere-
gularnych.

 Zna dobrze zasady tworzenia i 
z łatwością buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present perfect.

 Poprawnie stosuje w zdaniach 
w czasie Present perfect przy-
słówki: just, never i ever.

 Poprawnie stosuje w zdaniach 
czas Past simple i Present per-
fect.

 Poprawnie stosuje zwrot let’s 
do wyrażenia propozycji.
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Present perfect.
 Rzadko poprawnie stosuje 

zwrot let’s do wyrażenia propo-
zycji.

zycji.

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.

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.

 Z łatwością i poprawnie okre-
śla kontekst wypowiedzi.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: nazywa 
różne formy aktywnego wypo-
czynku; ocenia czy dana ak-
tywność jest bezpieczna, czy 
nie (risky/dangerous vs safe). 

 Rzadko poprawnie rozpoznaje 
w wyrazach nieme litery: b, w, 
gh, k, l. 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: nazywa różne for-
my aktywnego wypoczynku; 
ocenia czy dana aktywność jest
bezpieczna, czy nie (risky/dan-
gerous vs safe). 

 Czasami poprawnie rozpoznaje
w wyrazach nieme litery: b, w, 
gh, k, l.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: nazywa różne formy 
aktywnego wypoczynku; oce-
nia czy dana aktywność jest 
bezpieczna, czy nie (risky/dan-
gerous vs safe).

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 
w wyrazach nieme litery: b, w, 
gh, k, l.

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: nazywa 
różne formy aktywnego wypo-
czynku; ocenia czy dana ak-
tywność jest bezpieczna, czy 
nie (risky/dangerous vs safe).

 Poprawnie rozpoznaje w wyra-
zach nieme litery: b, w, gh, k, l.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje formy aktywne-

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje formy 
aktywnego wypoczynku, opi-

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy proste i bardziej złożo-
ne wypowiedzi pisemne: opi-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: opisuje formy 
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go wypoczynku, opisuje dzia-
łania przyjazne środowisku; 
opisuje to, co ktoś właśnie zro-
bił i co właśnie się wydarzyło; 
opisuje czynności wykonane 
przed chwilą; formułuje propo-
zycję, przyjmuje propozycję, 
odrzuca propozycję; opisuje 
miejsce, w którym istniało za-
grożenie dla środowiska; wy-
powiada się na temat czynno-
ści, których nigdy się nie wy-
konało lub które się właśnie 
wykonało; pyta o to, czy kiedy-
kolwiek wykonało się jakąś 
czynność; pisze ogłoszenie, w 
którym informuje o planowa-
nej akcji ekologicznej.

suje działania przyjazne środo-
wisku; opisuje to, co ktoś wła-
śnie zrobił i co właśnie się wy-
darzyło; opisuje czynności wy-
konane przed chwilą; formułu-
je propozycję, przyjmuje pro-
pozycję, odrzuca propozycję; 
opisuje miejsce, w którym ist-
niało zagrożenie dla środowi-
ska; wypowiada się na temat 
czynności, których nigdy się 
nie wykonało lub które się wła-
śnie wykonało; pyta o to, czy 
kiedykolwiek wykonało się ja-
kąś czynność; pisze ogłoszenie,
w którym informuje o plano-
wanej akcji ekologicznej; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

suje formy aktywnego wypo-
czynku, opisuje działania przy-
jazne środowisku; opisuje to, 
co ktoś właśnie zrobił i co wła-
śnie się wydarzyło; opisuje 
czynności wykonane przed 
chwilą; formułuje propozycję, 
przyjmuje propozycję, odrzuca 
propozycję; opisuje miejsce, w 
którym istniało zagrożenie dla 
środowiska; wypowiada się na 
temat czynności, których nigdy
się nie wykonało lub które się 
właśnie wykonało; pyta o to, 
czy kiedykolwiek wykonało się
jakąś czynność; pisze ogłosze-
nie, w którym informuje o pla-
nowanej akcji ekologicznej.

aktywnego wypoczynku, opi-
suje działania przyjazne środo-
wisku; opisuje to, co ktoś wła-
śnie zrobił i co właśnie się wy-
darzyło; opisuje czynności wy-
konane przed chwilą; formułu-
je propozycję, przyjmuje pro-
pozycję, odrzuca propozycję; 
opisuje miejsce, w którym ist-
niało zagrożenie dla środowi-
ska; wypowiada się na temat 
czynności, których nigdy się 
nie wykonało lub które się wła-
śnie wykonało; pyta o to, czy 
kiedykolwiek wykonało się ja-
kąś czynność; pisze ogłoszenie,
w którym informuje o plano-
wanej akcji ekologicznej.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie czynno-
ści, które się kiedykolwiek wy-
konało (ever), które się właśnie
wykonało (just) i których się 
nigdy nie wykonało (never); 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie aktywnego wypo-
czynku i doświadczeń z nim 
związanych oraz na temat dzia-
łań przyjaznych środowisku 
podejmowanych przez 
uczniów; uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie wydarzeń 
przeszłych; proponuje, przyj-
muje propozycje i odrzuca pro-
pozycję; wyraża opinię.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
często popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie czynności, które się 
kiedykolwiek wykonało (ever),
które się właśnie wykonało 
(just) i których się nigdy nie 
wykonało (never); uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie aktywnego wypoczynku i 
doświadczeń z nim związanych
oraz na temat działań przyja-
znych środowisku podejmowa-
nych przez uczniów; uzyskuje i
przekazuje informacje odno-
śnie wydarzeń przeszłych; pro-
ponuje, przyjmuje propozycje i
odrzuca propozycję; wyraża 
opinię.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie czynności, które się kiedy-
kolwiek wykonało (ever), które
się właśnie wykonało (just) i 
których się nigdy nie wykonało
(never); uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie aktywne-
go wypoczynku i doświadczeń 
z nim związanych oraz na te-
mat działań przyjaznych środo-
wisku podejmowanych przez 
uczniów; uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie wydarzeń 
przeszłych; proponuje, przyj-
muje propozycje i odrzuca pro-
pozycję; wyraża opinię.

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie czynno-
ści, które się kiedykolwiek wy-
konało (ever), które się właśnie
wykonało (just) i których się 
nigdy nie wykonało (never); 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie aktywnego wypo-
czynku i doświadczeń z nim 
związanych oraz na temat dzia-
łań przyjaznych środowisku 
podejmowanych przez 
uczniów; uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie wydarzeń 
przeszłych; proponuje, przyj-
muje propozycje i odrzuca pro-
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pozycję; wyraża opinię.

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 6
• 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
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• Bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

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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