Szczegółowe kryteria oceniania z j.angielskiego

Shine On! Klasa I
Kryteria oceny
Hello!
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DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału w sposób płynny i
zrozumiały, wita się i żegna, a także
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje krótką
rymowankę, zachowując prawidłową
wymowę i rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału, wita
się i żegna, a także śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje krótką rymowankę,
zachowując w miarę prawidłową
wymowę.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, wita się i żegna, popełniając
błędy językowe, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowankę.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre na
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, wita się i żegna, próbuje
śpiewać piosenki i recytować rymowankę,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe obrazki podczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie obrazki
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału,
w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje niektóre obrazki podczas
słuchanych nagrań, wykonuje niektóre
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału, częściowo rozumie słuchaną
historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje obrazki
podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.
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Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym
Systemie Oceniania”. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny pyta o imię
oraz odpowiada na takie pytania.

Uczeń pyta o imię oraz odpowiada na
takie pytania, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta o imię oraz odpowiada na
takie pytania, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta o imię oraz odpowiada na
takie pytania, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału
Hello, w tym pytania o imię oraz
odpowiedzi na nie.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Hello, w tym
pytania o imię oraz odpowiedzi na nie,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Hello, w tym pytania
o imię oraz odpowiedzi na nie,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Hello, w tym pytania
o imię oraz odpowiedzi na nie,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1
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Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa przybory szkolne, a także
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa przybory szkolne, a także
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, zachowując w miarę
prawidłową wymowę.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału i nazywa przybory szkolne,
popełniając dość dużo błędów, stara się
śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału oraz nazywać przybory szkolne,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 1, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową za pomocą gestów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
1, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 1, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 1,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 1,
w tym nazwy przyborów szkolnych
oraz What is it? It’s a…

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 1, w tym nazwy
przyborów szkolnych oraz What is it?
It’s a…

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 1, w tym nazwy
przyborów szkolnych oraz What is it? It’s
a…, popełniając liczne błędy.

Uczeń stara się stosować poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 1, w tym
nazwy przyborów szkolnych oraz What is
it? It’s a…, popełniając bardzo liczne
błędy.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny pyta o
przybory szkolne oraz odpowiada na
takie pytania.

Uczeń pyta o przybory szkolne oraz
odpowiada na takie pytania,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta o przybory szkolne oraz
odpowiada na takie pytania, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta o przybory szkolne oraz
odpowiada na takie pytania, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy z rozdziału 1 oraz
pisze po śladzie nazwy przyborów
szkolnych, nie popełniając
większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

Uczeń czyta wyrazy z rozdziału 1 oraz
pisze po śladzie nazwy przyborów
szkolnych, popełniając drobne błędy i
zachowując staranność w miarę
swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy z rozdziału
1 oraz stara się pisać po śladzie nazwy
przyborów szkolnych, popełniając liczne
błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy z
rozdziału 1 oraz nie stara się pisać po
śladzie nazwy przyborów szkolnych lub
robi to niechlujnie.
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Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa owoce i kolory, a także
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa owoce i kolory, a także śpiewa
piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, zachowując w miarę
prawidłową wymowę i rytm.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, nazywa owoce i kolory,
popełniając dość dużo błędów, stara się
śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału i nazywać owoce i kolory,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 2, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową za pomocą gestów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
2, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 2, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 2,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
kolorami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z kolorami,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z kolorami, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z kolorami, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 2,
w tym nazwy owoców i kolorów, a
także What colour is it? It’s ...; What
is it? It’s a …

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 2, w tym nazwy
owoców i kolorów, a także What colour
is it? It’s ...; What is it? It’s a …,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy owoców i
kolorów, a także What colour is it? It’s ...;
What is it? It’s a …, popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy owoców i
kolorów, a także What colour is it? It’s ...;
What is it? It’s a …, popełniając bardzo
liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy z rozdziału 2 oraz
pisze po śladzie nazwy owoców i
kolorów, nie popełniając większych
błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy z rozdziału 2 oraz
pisze po śladzie nazwy owoców i
kolorów, popełniając drobne błędy i
zachowując staranność w miarę
swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy z rozdziału
2 oraz stara się pisać po śladzie nazwy
owoców i kolorów, popełniając liczne
błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy z
rozdziału 2 oraz nie stara się pisać po
śladzie nazwy owoców i kolorów lub robi
to niechlujnie.
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Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych zabawek,
kolorów oraz materiałów, śpiewa
piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych zabawek,
kolorów oraz materiałów, śpiewa
piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych
zabawek, kolorów oraz materiałów, stara
się śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych
zabawek, kolorów oraz materiałów,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową
oraz wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
nie rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej oraz próbuje wykonywać
część zadań sprawdzających rozumienie
słuchanych tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
zabawkami i ich kolorami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z zabawkami i ich
kolorami, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z zabawkami i ich kolorami,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z zabawkami i ich kolorami,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 3,
w tym nazwy zabawek, kolorów i
materiałów oraz What colour is it?
It’s … What is it? It’s a … It is made
of..

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 3, w tym nazwy
zabawek, kolorów i materiałów oraz
What colour is it? It’s … What is it? It’s
a … It is made of.., popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy zabawek,
kolorów i materiałów oraz What colour is
it? It’s … What is it? It’s a … It is made
of.., popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy zabawek,
kolorów i materiałów oraz What colour is
it? It’s … What is it? It’s a … It is made
of.., popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy z rozdziału 3 oraz
pisze po śladzie nazwy zabawek i
kolorów, nie popełniając większych
błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy z rozdziału 3 oraz
zapisuje nazwy pisze po śladzie
nazwy zabawek i kolorów, popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy z rozdziału
3 oraz stara się pisać po śladzie nazwy
zabawek i kolorów, popełniając liczne
błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy z
rozdziału 3 oraz nie stara się pisać po
śladzie nazwy zabawek i kolorów lub robi
to niechlujnie.
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Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy zabawek
związanych z plażą, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy zabawek
związanych z plażą, śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy
zabawek związanych z plażą, stara się
śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy zabawek
związanych z plażą, próbuje śpiewać
piosenki i recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 4, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową za pomocą gestów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
4, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 4, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 4,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
liczbą przedmiotów.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z liczbą
przedmiotów, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z liczbą przedmiotów,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z liczbą przedmiotów,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 4,
w tym nazwy przedmiotów
związanych z plażą, liczby 1-10 oraz
How many…?, …plus … equals ..,
nie popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 4, w tym nazwy
przedmiotów związanych z plażą,
liczby 1-10 oraz How many…?, …plus
… equals .., popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym nazwy przedmiotów
związanych z plażą, liczby 1-10 oraz
How many…?, …plus … equals ..,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym nazwy przedmiotów
związanych z plażą, liczby 1-10 oraz How
many…?, …plus … equals .., popełniając
bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 4
oraz pisze po śladzie proste zwroty i
nazwy zabawek związanych z plażą,
nie popełniając większych błędów,

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 4 oraz pisze po śladzie
proste zwroty i nazwy zabawek
związanych z plażą, popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału oraz stara się pisać po śladzie
proste zwroty i nazwy zabawek
związanych z plażą, popełniając liczne
błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 4 oraz nie stara się pisać po
śladzie proste zwroty i nazwy zabawek
związanych z plażą, lub robi to
niechlujnie.

zachowując odpowiednią
staranność.

UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy części ciała,
liczby i kolory, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy części ciała,
liczby i kolory, śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy części
ciała, liczby i kolory, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowanki, popełniając błędy językowe,
które wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy części
ciała, liczby i kolory, próbuje śpiewać
piosenki i recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 5, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
5, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 5, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 5,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej oraz próbuje wykonywać
część zadań sprawdzających rozumienie
słuchanych tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
nazwami części ciała, liczbami i
kolorami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z nazwami części
ciała, liczbami i kolorami, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z nazwami części ciała,
liczbami i kolorami, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z nazwami części ciała,
liczbami i kolorami, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 5,
w tym części ciała, liczby 1-10 i
kolory oraz I’ve got a (white face).
I’ve got (green eyes). Touch your
(eyes). Shake your (head). I’ve got
(two eyes). How many …?, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 5, w tym części
ciała, liczby 1-10 i kolory oraz I’ve got
a (white face). I’ve got (green eyes).
Touch your (eyes). Shake your (head).
I’ve got (two eyes). How many …?,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 5, w tym części
ciała, liczby 1-10 i kolory oraz I’ve got a
(white face). I’ve got (green eyes). Touch
your (eyes). Shake your (head). I’ve got
(two eyes). How many …?, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 5, w tym części ciała,
liczby 1-10 i kolory oraz I’ve got a (white
face). I’ve got (green eyes). Touch your
(eyes). Shake your (head). I’ve got (two
eyes). How many …?, popełniając bardzo
liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 5
oraz pisze nazwy części ciała, kolory
i liczby oraz pisze po śladzie proste
zdania, nie popełniając większych
błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 5 oraz pisze nazwy części
ciała, kolory i liczby oraz pisze po
śladzie proste zdania, popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału 5 oraz pisze nazwy części
ciała, kolory i liczby oraz pisze po
śladzie proste zdania, popełniając liczne
błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 5 oraz nie stara pisać nazwy
części ciała, kolory i liczby oraz pisze po
śladzie proste zdania lub robi to
niechlujnie.

UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy zwierząt
dzikich i hodowlanych, kolory, liczby
i części ciała, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy zwierząt dzikich
i hodowlanych, kolory, liczby i części
ciała, śpiewa piosenki z nagraniem i
recytuje rymowanki, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy
zwierząt dzikich i hodowlanych, kolory,
liczby i części ciała, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowanki, popełniając błędy językowe,
które wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy zwierząt
dzikich i hodowlanych, kolory, liczby i
części ciała, próbuje śpiewać piosenki i
recytować rymowanki, popełniając bardzo
dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 6, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
6, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 6, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 6,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej oraz próbuje wykonywać
część zadań sprawdzających rozumienie
słuchanych tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
liczbą, kolorami i częściami ciała
zwierząt.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z liczbą, kolorami
i częściami ciała zwierząt, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z liczbą, kolorami i częściami
ciała zwierząt, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z liczbą, kolorami i częściami
ciała zwierząt, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 6,
w tym nazwy zwierząt, części ciała,
kolorów, liczby oraz What is it? It’s a
(zebra). What colour is it? It’s (black
and white). How many (ears)? This
is a (lion). This is an (elephant), nie
popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 6, w tym nazwy
zwierząt, części ciała, kolorów, liczby
oraz What is it? It’s a (zebra). What
colour is it? It’s (black and white). How
many (ears)? This is a (lion). This is an
(elephant), popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy zwierząt,
części ciała, kolorów, liczby oraz What is
it? It’s a (zebra). What colour is it? It’s
(black and white). How many (ears)?
This is a (lion). This is an (elephant),
popełniając liczne błędy

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy zwierząt, części
ciała, kolorów, liczby oraz What is it? It’s a
(zebra). What colour is it? It’s (black and
white). How many (ears)? This is a (lion).
This is an (elephant), popełniając bardzo
liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 6
oraz zapisuje nazwy zwierząt, części
ciała, kolorów i liczby, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz zapisuje nazwy
zwierząt, części ciała, kolorów i liczby,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz stara się zapisywać
nazwy zwierząt, części ciała, kolorów i
liczby, popełniając liczne błędy, nie
zachowując właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz nie stara się zapisywać
nazwy zwierząt, części ciała, kolorów i
liczby lub robi to niechlujnie

UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy osób w
rodzinie i zwierząt domowych,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy osób w rodzinie
i zwierząt domowych, śpiewa piosenki
z nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy osób w
rodzinie i zwierząt domowych, stara się
śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy osób w
rodzinie i zwierząt domowych, próbuje
śpiewać piosenki i recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 7, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
7, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 7, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 7,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej oraz próbuje wykonywać
część zadań sprawdzających rozumienie
słuchanych tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
osobami w rodzinie i zwierzętami
domowymi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z osobami w
rodzinie i zwierzętami domowymi,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z osobami w rodzinie i
zwierzętami domowymi, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z osobami w rodzinie i
zwierzętami domowymi, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 6,
w tym nazwy osób w rodzinie i
zwierząt domowych oraz Who’s
this? This is my (grandma).
He’s/She’s my (aunt). I’ve got (one)
(brother)., nie popełniając większych
błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 6, w tym nazwy z
osób w rodzinie i zwierząt domowych
oraz Who’s this? This is my
(grandma). He’s/She’s my (aunt). I’ve
got (one) (brother)., popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy osób w
rodzinie i zwierząt domowych oraz
Who’s this? This is my (grandma).
He’s/She’s my (aunt). I’ve got (one)
(brother)., popełniając liczne błędy

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy osób w rodzinie
i zwierząt domowych oraz Who’s this?
This is my (grandma). He’s/She’s my
(aunt). I’ve got (one) (brother).,
popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 6
oraz zapisuje proste zdania i nazwy
osób w rodzinie i zwierząt
domowych, nie popełniając
większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz zapisuje proste
zdania nazwy osób w rodzinie i
zwierząt domowych, popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz stara się zapisywać
proste zdania i nazwy osób w rodzinie i
zwierząt domowych, popełniając liczne
błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz nie stara się zapisywać
prostych zdań i nazwy osób w rodzinie i
zwierząt domowych lub robi to niechlujnie
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CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
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OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o uczucia i proste
przymiotniki, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o uczucia i proste
przymiotniki, śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o uczucia i
proste przymiotniki, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowanki, popełniając błędy językowe,
które wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o uczucia i proste
przymiotniki, próbuje śpiewać piosenki i
recytować rymowanki, popełniając bardzo
dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 8, częściowo rozumie

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 8,

piosenkom z rozdziału 8, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych błędów.

8, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej oraz próbuje wykonywać
część zadań sprawdzających rozumienie
słuchanych tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
uczuciami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z uczuciami,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z uczuciami, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z uczuciami, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 6,
w tym nazwy uczuć i proste
przymiotniki oraz She’s (happy).
He’s (sad). How are you? I’m (tired).,
nie popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 6, w tym nazwy
uczuć i proste przymiotniki oraz She’s
(happy). He’s (sad). How are you? I’m
(tired)., popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy uczuć i proste
przymiotniki oraz She’s (happy). He’s
(sad). How are you? I’m (tired).,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy uczuć i proste
przymiotniki oraz She’s (happy). He’s
(sad). How are you? I’m (tired).,
popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 6
oraz zapisuje proste zdania, nazwy
uczuć i proste przymiotniki, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz zapisuje proste
zdania, nazwy uczuć i proste
przymiotniki, popełniając drobne błędy
i zachowując staranność w miarę
swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz stara się zapisywać
proste zdania, nazwy uczuć i proste
przymiotniki, popełniając liczne błędy,
nie zachowując właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz nie stara się zapisywać
proste zdania, nazwy uczuć i proste
przymiotniki lub robi to niechlujnie.

Shine On! Klasa II
Kryteria oceny
Welcome back!
OCENA2

2

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w „Przedmiotowym
Systemie Oceniania”.Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nieosiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału w sposób płynny i
zrozumiały, wita się i żegna,a także
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje krótką
rymowankę, zachowując prawidłową
wymowę i rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału, wita
się i żegna, a także śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje krótką rymowankę,
zachowując w miarę prawidłową
wymowę.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału,wita się i żegna, popełniając
błędy językowe, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowankę.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre na
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, wita się i żegna, próbuje
śpiewać piosenki i recytować rymowankę,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe obrazki podczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie obrazki
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału,
w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie
reagować,wskazuje niektóreobrazki
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału, częściowo rozumie słuchaną
historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje obrazki
podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny pyta o
imięoraz odpowiada na takie pytania
oraz literuje wyrazy.

Uczeń pyta o imięoraz odpowiada na
takie pytania oraz literuje wyrazy,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta o imię oraz odpowiada na
takie pytania oraz literuje wyrazy,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta o imięoraz odpowiada na
takie pytania oraz literuje wyrazy,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału
Welcome, w tym pytania o
przeliterowanie wyrazu oraz
odpowiedzi na nie.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Welcome, w tym
pytania o przeliterowanie wyrazu oraz
odpowiedzi na nie, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału Welcome, w tym
pytania o przeliterowanie wyrazu oraz
odpowiedzi na nie,popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
strukturyz rozdziału Welcome, w tym
pytania o przeliterowanie wyrazu oraz
odpowiedzi na nie,popełniając bardzo
liczne błędy.
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DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa zabawki oraz przedmioty
związane z urodzinami, a także
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego
materiału,nazywa zabawki oraz
przedmioty związane z urodzinami, a
także śpiewa piosenki z nagraniem i
recytuje rymowanki, zachowując w
miarę prawidłową wymowę.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału i nazywa zabawki oraz
przedmioty związane z urodzinami,
popełniając dość dużo błędów, stara się
śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału oraz nazywać zabawki oraz
przedmioty związane z urodzinami,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 1, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową za pomocą gestów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
wykonuje w większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
1, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 1, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędniewskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 1,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 1,w
tym nazwyzabawek oraz
przedmiotów związanych z
urodzinami, pytaniaHow many…?
It’s a.. orazkonstrukcję There is /
There are..

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 1,w tym nazwy
zabawek oraz przedmiotów
związanych z urodzinami, pytania How
many…? It’s a.. orazkonstrukcję There
is / There are..

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 1,w tym nazwy
zabawek oraz przedmiotów związanych
z urodzinami, pytania How many…? It’s
a.. orazkonstrukcję There is / There
are.., popełniając liczne błędy.

Uczeń stara się stosować poznane
słownictwo i strukturyz rozdziału 1, w tym
nazwyzabawek oraz przedmiotów
związanych z urodzinami, pytania How
many…? It’s a.. orazkonstrukcję There is
/ There are.., popełniając bardzo liczne
błędy.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny pyta o
zabawki oraz przedmioty związane z
urodzinami oraz odpowiada na takie
pytania.

Uczeń pyta o zabawki oraz przedmioty
związane z urodzinami oraz
odpowiada na takie pytania,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta o zabawki oraz przedmioty
związane z urodzinami oraz odpowiada
na takie pytania, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta o zabawki oraz przedmioty
związane z urodzinami oraz odpowiada
na takie pytania, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i zdania z rozdziału 1,
piszewyrazy oraz bardzo krótkie i
proste zdania związane z
zabawkami oraz świętowaniem
urodzin według wzoru,nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy z rozdziału 1 oraz
pisze wyrazy i zdania oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
zabawkami oraz świętowaniem
urodzin według wzoru,popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy z rozdziału
1 oraz stara się pisać wyrazy i zdania
oraz bardzo krótkie i proste zdania
związane z zabawkami oraz
świętowaniem urodzin według
wzoru,popełniając liczne błędy, nie
zachowując właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i zdania
z rozdziału 1 oraz nie stara się pisać
wyrazów oraz bardzo krótkich i prostych
zdań związanych z zabawkami oraz
świętowaniem urodzin według wzoru lub
robi to niechlujnie.

UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywapogodę i pory roku, a także
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa pogodę i pory roku, a także
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, zachowując w miarę
prawidłową wymowę i rytm.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, nazywapogodę i pory roku,
popełniając dość dużo błędów, stara się
śpiewać piosenkiz nagraniem i
recytować rymowanki.

Uczeń usiłuje odpowiadaćna niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału i nazywać pogodę i pory
roku,próbuje śpiewać piosenkii recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków oraz
odpowiedzi podczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału 2, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków oraz odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, wykonuje w
większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
2, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
oraz odpowiedzipodczas słuchanych
nagrań, wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 2,
częściowo rozumie słuchaną historyjkę
obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większościbłędnie wskazuje elementy
obrazków oraz odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, sporadycznie
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 2, popełniając
bardzo dużo błędów, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
pogodą i porami roku.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z pogodą i
porami roku, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływającena
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z pogodą i porami roku,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane zpogodą i porami roku,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 2,
w tym słowa określające pogodę,
pory roku, a także What’s the
weather like...? It’s.. Is it … in the
(north)?

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 2, w tym słowa
określające pogodę, pory roku, a także
What’s the weather like...? It’s.. Is it …
in the (north)?, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym słowa określające
pogodę, pory roku, a także What’s the
weather like...? It’s.. Is it … in the
(north)?, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym słowa określające
pogodę, pory roku, a także What’s the
weather like...? It’s.. Is it … in the
(north)?, popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i zdania z rozdziału 2
orazpisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
pogodą i porami roku według wzoru,
nie popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i zdania z
rozdziału 2 oraz pisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania
związane z pogodą i porami roku
według wzoru,popełniając drobne
błędy i zachowując staranność w
miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta niektórewyrazy i zdania z
rozdziału 2 oraz pisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania związane
z pogodą i porami roku według
wzoru,popełniając liczne błędy, nie
zachowując właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedynczewyrazy i zdania z
rozdziału 2 oraz nie stara się pisać
wyrazów oraz bardzo krótkich i prostych
zdań związanych z pogodą i porami roku
według wzoru lub robi to niechlujnie.

UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych ubrań,
kolorów oraz materiałów, śpiewa
piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych ubrań, kolorów
oraz materiałów, śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych ubrań,
kolorów oraz materiałów, stara się
śpiewać piosenkiz nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadaćna niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych ubrań,
kolorów oraz materiałów,próbuje śpiewać
piosenkii recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków i
odpowiedzi podczas słuchania
nagrań,rozumie i odgrywa słuchaną
historyjkę obrazkową oraz wykonuje
zadania sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, w większości
rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzipodczas słuchanych nagrań,
częściowo rozumie słuchaną historyjkę
obrazkową oraz wykonuje niektóre
zadania sprawdzające rozumienie
słuchanych tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej
oraz próbuje wykonywać część zadań
sprawdzających rozumienie słuchanych
tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane
zubraniami, ich kolorami oraz
materiałami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z ubraniami, ich
kolorami oraz materiałami, popełniając
drobne błędy językowe,
niewpływającena zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z ubraniami, ich kolorami oraz
materiałami, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z ubraniami, ich kolorami oraz
materiałami, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 3,
w tym nazwy ubrań, kolorów i
materiałów oraz I’ve got.., I’m
wearing.., It’s.., Put on.., It’s made
of..

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
strukturyz rozdziału 3, w tymnazwy
nazwy ubrań, kolorów i materiałów
oraz I’ve got.., I’m wearing.., It’s.., Put
on.., It’s made of.., popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy nazwy ubrań,
kolorów i materiałów oraz I’ve got.., I’m
wearing.., It’s.., Put on.., It’s made of..,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tymnazwy nazwy ubrań,
kolorów i materiałów oraz I’ve got.., I’m
wearing.., It’s.., Put on.., It’s made of..,
popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i zdania z rozdziału 3
orazpisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
ubraniami według wzoru,nie
popełniając większych błędów,

Uczeń czyta wyrazy i zdania z
rozdziału 3 oraz pisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania
związane z ubraniami według wzoru,
popełniając drobne błędy i zachowując

Uczeń czyta niektórewyrazy i zdania z
rozdziału 3 oraz pisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania związane
z ubraniami według wzoru,popełniając

Uczeń czyta pojedynczewyrazy i zdania z
rozdziału 3 oraz pisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
ubraniami według wzoru lub robi to
niechlujnie.

zachowując odpowiednią
staranność.

staranność w miarę swoich
możliwości.

liczne błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy mebli oraz
części domu, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy mebli oraz
części domu,śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy mebli
oraz części domu, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowanki, popełniając błędy językowe,
które wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy mebli
oraz części domu, próbuje śpiewać
piosenki i recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków i
odpowiedzipodczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału 4, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, wykonuje w
większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
4, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzi podczas słuchanych nagrań,
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 4, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, sporadycznie
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 4, popełniając
bardzo dużo błędów, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
meblami oraz częściami domu.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z meblami oraz
częściami domu, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływającena
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z meblami oraz częściami
domu,popełniając błędy językowe, które
w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z meblami oraz częściami
domu, popełniając błędy językowe, które
w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 4,
w tym nazwy mebli oraz części
domu, liczby 1-20 oraz There is..,
Where’s ..? (He)’s in the.., I’m in

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
strukturyz rozdziału 4, w tym nazwy
mebli oraz części domu, liczby 1-20
oraz There is.., Where’s ..? (He)’s in
the.., I’m in the...,popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym nazwy mebli oraz
części domu, liczby 1-20 oraz There is..,
Where’s ..? (He)’s in the.. , I’m in
the...,popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym nazwy mebli oraz
części domu, liczby 1-20 oraz There is..,
Where’s ..? (He)’s in the.., I’m in
the...,popełniając bardzo liczne błędy.

the..., nie popełniając większych
błędów.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 4
oraz pisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
domem według wzoru, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 4 orazpisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania
związane z domem według wzoru,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń czyta niektórewyrazy i teksty z
rozdziałuorazpisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
domem według wzoru, popełniając
liczne błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń czyta pojedynczewyrazy i teksty z
rozdziału 4 oraznie stara się pisać
wyrazów oraz bardzo krótkich i prostych
zdań związanych z domem według
wzoru, lub robi to niechlujnie.

UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta oumiejętności, śpiewa
piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o umiejętności,śpiewa
piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o umiejętności,
stara się śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o umiejętności,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków i
odpowiedzipodczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału 5, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, wykonuje w
większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
5, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzipodczas słuchanych nagrań,
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 5, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową
oraz wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, sporadycznie
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 5,popełniając
bardzo dużo błędów, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej
oraz próbuje wykonywać część zadań
sprawdzających rozumienie słuchanych
tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane
zumiejętnościami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
umiejętnościami, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z umiejętnościami, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z umiejętnościami, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 5,
w tym umiejętności orazI can.. , I
can’t.., Can you (swim)? ,I/He/She
can (swim). I/He/She can’t (cook),
nie popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
strukturyz rozdziału 5, w tym
umiejętności orazI can.. , I can’t.., Can
you (swim)? ,I/He/She can (swim).
I/He/She can’t (cook),popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 5, w tym
umiejętności orazI can.. , I can’t.., Can
you (swim)? ,I/He/She can (swim).
I/He/She can’t (cook), popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
strukturyz rozdziału 5,w tym umiejętności
orazI can.. , I can’t.., Can you (swim)?
,I/He/She can (swim). I/He/She can’t
(cook), popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 5
orazpisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
umiejętnościami według wzoru, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 5 orazpisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania
związane z umiejętnościami według
wzoru, popełniając drobne błędy i
zachowując staranność w miarę
swoich możliwości.

Uczeń czyta niektórewyrazy i teksty z
rozdziału5 orazpisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
umiejętnościami według wzoru,
popełniając liczne błędy, nie zachowując
właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedynczewyrazy i teksty z
rozdziału 5 orazbez starania się
piszewyrazy oraz bardzo krótkie i proste
zdania związane z umiejętnościami
według wzoru lub robi to niechlujnie.

UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy zwierząt
hodowlanych i występujących dziko,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy zwierząt
hodowlanych i występujących
dziko,śpiewa piosenki z nagraniem i
recytuje rymowanki, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy
zwierząt hodowlanych i występujących
dziko,stara się śpiewać piosenki z
nagraniem i recytować rymowanki,
popełniając błędy językowe, które
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy zwierząt
hodowlanych i występujących dziko,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków i
odpowiedzipodczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału 6, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, wykonuje w
większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
6, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzi podczas słuchanych nagrań,
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału6, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową
oraz wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większościbłędnie wskazuje elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, sporadycznie
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 6, popełniając
bardzo dużo błędów, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej
oraz próbuje wykonywać część zadań
sprawdzających rozumienie słuchanych
tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związaneze
zwierzętamihodowlanymi i
występującymi dziko.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze zwierzętami
hodowlanymi i występującymi dziko,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związaneze zwierzętami hodowlanymi i
występującymi dziko, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane ze zwierzętami hodowlanymi i
występującymi dziko, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 6,
w tym nazwy kolorów, części ciała,
nazwyzwierząt hodowlanych i
występujących dziko orazI’m (yellow
and white). I’ve got (two legs). What
am I?, (A duck) can (swim). Can (a
cow) (fly)? Yes, it can. No, it can’t. It
can (dive). It can’t (fly),nie
popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
strukturyz rozdziału 6, w tym nazwy
kolorów, części ciała, nazwy zwierząt
hodowlanych i występujących dziko
oraz I’m (yellow and white). I’ve got
(two legs). What am I?, (A duck) can
(swim). Can (a cow) (fly)? Yes, it can.
No, it can’t. It can (dive). It can’t
(fly),popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy kolorów, części
ciała, nazwy zwierząt hodowlanych i
występujących dziko oraz I’m (yellow
and white). I’ve got (two legs). What am
I?, (A duck) can (swim). Can (a cow)
(fly)? Yes, it can. No, it can’t. It can
(dive). It can’t (fly), popełniając liczne
błędy

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy kolorów, części
ciała, nazwy zwierząt hodowlanych i
występujących dziko oraz I’m (yellow and
white). I’ve got (two legs). What am I?, (A
duck) can (swim). Can (a cow) (fly)? Yes,
it can. No, it can’t. It can (dive). It can’t
(fly),popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z
rozdziału6orazpisze nazwy zwierząt
oraz bardzo krótkie i proste zdania
związane ze zwierzętami według
wzoru, nie popełniając większych
błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 6 orazpisze nazwy zwierząt
oraz bardzo krótkie i proste zdania
związane ze zwierzętami według
wzoru,popełniając drobne błędy i
zachowując staranność w miarę
swoich możliwości.

Uczeń czyta niektórewyrazy i teksty z
rozdziału6 orazstara siępisać nazwy
zwierząt oraz bardzo krótkie i proste
zdania związane ze zwierzętami według
wzoru,popełniając liczne błędy, nie
zachowując właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedynczewyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraznie stara się pisać nazw
zwierząt oraz bardzo krótkich i prostych
zdania związane ze zwierzętami według
wzorulub robi to niechlujnie

UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy jedzenia,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o nazwy jedzenia,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy
jedzenia, stara się śpiewać piosenki z
nagraniem i recytować rymowanki,
popełniając błędy językowe, które
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o nazwy jedzenia,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków i
odpowiedzipodczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału 7, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, wykonuje w
większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
7, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzipodczas słuchanych nagrań,
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału7, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową
oraz wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większościbłędnie wskazuje elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, sporadycznie
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 7, popełniając
bardzo dużo błędów, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej
oraz próbuje wykonywać część zadań

rozumienie słuchanych tekstów, nie
popełniając większych błędów.

rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

sprawdzających rozumienie słuchanych
tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
jedzeniem.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z jedzeniem,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z jedzeniem, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z jedzeniem, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 6,
w tym nazwyjedzenia oraz There’s
(chicken) and (salad), I like (salad). I
don’t like (cheese)., I’m (hungry),
What’s your favourite (salty)
food?Do you like (salad)? Yes, I do.
No, I don’t, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 6, w tym nazwy
jedzenia oraz There’s (chicken) and
(salad), I like (salad). I don’t like
(cheese)., I’m (hungry), What’s your
favourite (salty) food?Do you like
(salad)? Yes, I do. No, I don’t,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy jedzenia oraz
There’s (chicken) and (salad), I like
(salad). I don’t like (cheese)., I’m
(hungry), What’s your favourite (salty)
food?Do you like (salad)? Yes, I do. No,
I don’t, popełniając liczne błędy

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy jedzenia oraz
There’s (chicken) and (salad), I like
(salad). I don’t like (cheese)., I’m
(hungry), What’s your favourite (salty)
food?Do you like (salad)? Yes, I do. No, I
don’t., popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 6
oraz pisze nazwy jedzenia oraz
bardzo krótkie i proste zdania
związane z jedzeniem według
wzoru, nie popełniając większych
błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz pisze nazwy jedzenia
oraz bardzo krótkie i proste zdania
związane z jedzeniem według wzoru,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz stara się pisać nazwy
jedzenia oraz bardzo krótkie i proste
zdania związane z jedzeniem według
wzoru, popełniając liczne błędy, nie
zachowując właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz nie stara się pisać nazw
jedzenia oraz bardzo krótkich i prostych
zdan związane z jedzeniem według wzoru
lub robi to niechlujnie

UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o przedmioty związane
ze sportem, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje i pyta o przedmioty związane
ze sportem, śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o przedmioty
związane ze sportem, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowanki, popełniając błędy językowe,
które wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje i pyta o przedmioty
związane ze sportem, próbuje śpiewać
piosenki i recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

Słuchanie

Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków i
odpowiedzipodczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału 8, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, wykonuje w
większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
8, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową oraz
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie słuchanych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzi podczas słuchanych nagrań,
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału8, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową
oraz wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większościbłędnie wskazuje elementy
obrazków i odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, sporadycznie
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 8, popełniając
bardzo dużo błędów, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej
oraz próbuje wykonywać część zadań
sprawdzających rozumienie słuchanych
tekstów.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje na
tematprzedmiotów związanych ze
sportem.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje na temat przedmiotów
związanych ze sportem, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
na temat przedmiotów związanych ze
sportem, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
na temat przedmiotów związanych ze
sportem, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 6,
w tym nazwy przedmiotów
związanych ze sportem, liczby 1-20
oraz How many (helmets)?
(Twelve.)?, I’ve got (a board game). I
haven’t got (a counter), Have you
got (a paddle)? Yes, I have. No, I
haven’t, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 6, w tym nazwy
przedmiotów związanych ze sportem,
liczby 1-20 oraz How many (helmets)?
(Twelve.)?, I’ve got (a board game). I
haven’t got (a counter), Have you got
(a paddle)? Yes, I have. No, I haven’t,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy przedmiotów
związanych ze sportem, liczby 1-20 oraz
How many (helmets)? (Twelve.)?, I’ve
got (a board game). I haven’t got (a
counter), Have you got (a paddle)? Yes,
I have. No, I haven’t., popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy przedmiotów
związanych ze sportem, liczby 1-20 oraz
How many (helmets)? (Twelve.)?, I’ve got
(a board game). I haven’t got (a counter),
Have you got (a paddle)? Yes, I have. No,
I haven’t, popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i teksty z rozdziału 6
oraz pisze nazwy przedmiotów
związanych ze sportem oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane ze
sportami według wzoru, nie
popełniając większych błędów,

Uczeń czyta wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz pisze nazwy
przedmiotów związanych ze sportem
oraz bardzo krótkie i proste zdania
związane ze sportami według wzoru,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz stara się pisać nazwy
przedmiotów związanych ze sportem
oraz bardzo krótkie i proste zdania
związane ze sportami według wzoru,
popełniając liczne błędy, nie zachowując
właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz nie stara się pisać nazw
przedmiotów związanych ze sportem oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych ze sportami według wzoru lub
robi to niechlujnie.

zachowując odpowiednią
staranność.

ExploreTreetops 3
Kryteria oceny

UNIT 1Fantasy World
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Mówienie i reagowanie ustne

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń swobodnie wypowiada
się na temat postaci ze świata
fantazji oraz zamków, podaje
nazwy i imiona legendarnych
postaci,pyta o imię postaci,
reaguje na wypowiedzi
kolegów i nauczyciela stosując
płynnie poprawne zwroty,
recytuje wierszyki i łamańce
językowe oraz śpiewa
piosenkę z rozdziału 1 z
nagraniem lub

Uczeńwypowiada się na
tematpostaci ze świata fantazji
oraz zamków;podaje nazwy i
imiona legendarnych
postaci,pyta na ogół
poprawnie o imię postaci,
reaguje na wypowiedzi
kolegów i nauczyciela stosując
poprawne zwroty,recytuje
wierszyki i łamańce językowe
orazśpiewa piosenkę z
rozdziału 1 z nagraniem,

Uczeń wypowiada się na temat
niektórych postaci ze świata
fantazji,podaje niektóre słowa
związane z zamkami i światem
legend, przy pomocy
nauczyciela pyta o imiona
postaci i udziela informacji,
usiłuje recytować wierszyki i
łamańce językowe oraz śpiewać
piosenki z rozdziału 1 z
nagraniem, usiłuje odegrać rolę
postaci z historyjki, popełnia

Uczeń z trudnością wypowiada się na
temat postaci ze świata fantazji,
podaje nieliczne słowa związane ze
światem fantazji , przy pomocy
nauczyciela z trudnością pyta o imiona
postaci;nieudolnie reaguje na
wypowiedzi kolegów i nauczyciela
stosując przy tym często niepoprawne
zwroty, recytowanie wierszyków i
śpiewanie piosenek sprawia mu duży
problem, popełnia bardzo

samodzielnie,odgrywa rolę
postaci z historyjki, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy niezakłócające
komunikacji

odgrywa rolę postaci z
historyjki, popełnia nieliczne
błędy językowe i/lub
fonetyczne, które na ogół nie
zakłócają komunikacji.

liczne błędy językowe i
fonetyczne, które częściowo
zakłócają komunikację

liczne,zakłócające komunikację błędy
językowe i fonetyczne.

Słuchanie

Uczeń z łatwością rozumie
proste oraz bardziej złożone
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania
nagrań;rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów i poprawnie
na nie reaguje;rozumie treść
wierszyków i piosenek z
rozdziału 1, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę
obrazkową,nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy

Uczeń rozumie proste
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania nagrań, na
ogół rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów i poprawnie
na nie reaguje, w większości
rozumie treść wierszyków i
piosenekz rozdziału 1, rozumie
i odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową, popełnia
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje niektóre
wyrazy i obrazki podczas
słuchania nagrań;częściowo
rozumie wypowiedzi i pytania
kolegów, nie zawsze poprawnie
na nie reaguje, rozumie
niektóre zwroty z wierszyków i
piosenek z rozdziału 1,
częściowo rozumie i próbuje
odgrywać słuchaną historyjkę
obrazkową, popełnia liczne
błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste
polecenia nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje nieliczne obrazki i
elementy obrazków podczas słuchania
nagrań, częściowo rozumie niektóre
wypowiedzi kolegów, sporadycznie na
nie reaguje, rozumie nieliczne zwroty z
wierszyków i piosenek z rozdziału 1,
słabo rozumie historyjkę obrazkową,
popełnia bardzo liczne błędy.
.

Słownictwo i struktury

Uczeń poprawnie wskazuje na
obrazkach i nazywa postaci ze
świata fantazji oraz elementy
zamku, posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 1, w tym
strukturamiHe’s/she’s..His/Her
name is..Is she/He…? What’s

Uczeń na ogół poprawnie
wskazuje na obrazkach i
nazywa postaci ze świata
fantazji oraz elementy zamku,
posługuje się na ogół
poprawnie strukturami
językowymi z rozdziału 1, w
tym strukturami

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa niektóre
postaci ze świata fantazji oraz
elementy zamku,nie
zawszepoprawnie posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 1, w tym strukturami
He’s/she’s..His/Her name is.. Is

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa nieliczne postaci
ze świata fantazji oraz elementy
zamku, z trudnością posługuje się
strukturami językowymi z rozdziału 1,
w tym strukturami He’s/she’s..His/Her
name is.. Is she/He…? What’s

Czytanie i pisanie

her/hisname?nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy

He’s/she’s..His/Her name is.. Is
she/He…? What’s
her/hisname?popełnia
nieliczne błędy.

she/He…? What’s
her/hisname?; popełnia liczne
błędy.

her/hisname?popełnia bardzo liczne
błędy.

Uczeń z łatwością rozpoznaje
formy pisane poznanych w
rozdziale 1 wyrazów
ilustrowanych obrazkami,
rozumie proste
zdania;rozumie treść krótkich
tekstów dotyczących
przyjaciół oraz treść opisu
zamku;swobodnie pisze lub
przepisuje imiona i nazwy
postaci ze świata fantazji oraz
zdania z użyciem słownictwa i
struktur z rozdziału 1;stosując
urozmaicone słownictwo pisze
tekst o swoim przyjacielu; nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy językowe lub zapisu,
zachowuje odpowiednią
staranność.

Uczeń rozpoznaje większość
form pisanych poznanych w
rozdziale 1 wyrazów
ilustrowanych obrazkami, na
ogół rozumie proste zdania;
rozumie w większości krótkie
teksty dotyczące przyjaciół
oraz opis zamku;pisze lub
przepisuje nazwy postaci ze
świata fantazjioraz zdania z
użyciem słownictwa i struktur
z rozdziału 1,pisze tekst o
swoim przyjacielu; popełnia
nieliczne błędy językowe i/lub
zapisu, które na ogół nie
zakłócają komunikacji,
zachowuje pewną staranność
.

Uczeń rozpoznaje niektóre
formy pisane poznanych w
rozdziale wyrazów
ilustrowanych obrazkami,
rozumie z pomocą nauczyciela
proste zdania; częściowo
rozumie krótkie teksty
dotyczące przyjaciół oraz opis
zamku; pisze lub przepisuje
nazwy postaci ze świata fantazji
i dotyczące ich zdania z użyciem
struktur z rozdziału 1, uzupełnia
tekst o swoim przyjacielu;
popełnia liczne błędy, częściowo
zakłócające komunikację, nie
zachowuje odpowiedniej
staranności.

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy
pisane poznanych w rozdziale
wyrazów ilustrowanych obrazkami;
słaborozumie krótkie teksty dotyczące
przyjaciół; z trudnością pisze lub
przepisuje nazwy postaci ze świata
fantazji, z pomocą nauczyciela
uzupełnia tekst o swoim przyjacielu;
popełnia bardzo liczne błędy,
zakłócające komunikację, pisze bardzo
niestarannie.

UNIT 2Hobby
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie

Uczeń swobodnie wypowiada
się na temat hobby i zajęć
wykonywanych w czasie
wolnym, podaje nazwy zajęć
w tym sportowych i
artystycznych,pyta o ulubione
zajęcia i udziela odpowiedzi,
wypowiada się na temat
eksponatów muzealnych
podając ich miejsce
pochodzenia i nazwy
materiałów, reaguje na
wypowiedzi kolegów i
nauczyciela stosując płynnie
poprawne zwroty, recytuje
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenkę z
rozdziału 2 z nagraniem lub
samodzielnie,odgrywa rolę
postaci z historyjki, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy niezakłócające
komunikacji

Uczeń wypowiada się na
temathobby i zajęć
wykonywanych w czasie
wolnym, podaje nazwy zajęć,
w tym sportowych i
artystycznych,pyta na ogół
poprawnie o ulubione zajęcia i
udziela odpowiedzi,
wypowiada się na temat
eksponatów muzealnych
podając nazwy materiałów’
reaguje na wypowiedzi
kolegów i nauczyciela stosując
poprawne zwroty, recytuje
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenki z
rozdziału 2 z nagraniem,
odgrywa rolę postaci z
historyjki, popełnia nieliczne
błędy językowe i/lub
fonetyczne, które na ogół nie
zakłócają komunikacji.

Uczeń wypowiada się na temat
zajęć wykonywanych w czasie
wolnym, podaje niektóre nazwy
zajęć w tym sportowych i
artystycznych, przy pomocy
nauczyciela pyta o ulubione
zajęcia i udziela
odpowiedzi;mówiąc o
eksponatach muzealnych,
podaje niektóre nazwy
materiałów; usiłuje recytować
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewać piosenki z
rozdziału 1 z nagraniem, usiłuje
odegrać rolę postaci z historyjki,
popełnia liczne błędy językowe i
fonetyczne, które częściowo
zakłócają komunikację

Uczeń z trudnością wypowiada się na
temat zajęć wykonywanych w czasie
wolnym, podaje nieliczne nazwy zajęć
w tym sportowych i artystycznych,
przy pomocy nauczyciela z trudnością
pyta o ulubione zajęcia i udziela
odpowiedzi; sporadycznie reaguje na
wypowiedzi kolegów i nauczyciela
stosując przy tym często niepoprawne
zwroty, recytowanierymowanek i
śpiewanie piosenek sprawia mu duży
problem, popełnia bardzo liczne,
zakłócające komunikację błędy
językowe i fonetyczne.

Słuchanie

Uczeń z łatwością rozumie
proste oraz bardziej złożone
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania
nagrań,rozumie wypowiedzi i

Uczeń rozumie proste
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania nagrań, na
ogół rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje niektóre
wyrazy i obrazki podczas
słuchania nagrań, częściowo
rozumie wypowiedzi i pytania
kolegów dotyczące zajęć w
czasie wolnym, nie zawsze

Uczeń rozumie niektóre proste
polecenia nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje nieliczne obrazki i
elementy obrazków podczas słuchania
nagrań, częściowo rozumie niektóre
wypowiedzi kolegów, sporadycznie na
nie reaguje, rozumie nieliczne zwroty z
wierszyków i piosenek z rozdziału 2,

pytania kolegów dotyczące
zajęć czasu wolnego i
poprawnie na nie reaguje,
rozumie treść wierszyków i
piosenek z rozdziału 2,
rozumie i odgrywa słuchaną
historyjkę obrazkową, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy

zajęć czasu wolnego i
poprawnie na nie reaguje; w
większości rozumie treść
wierszyków i piosenek
rozdziału 2, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę
obrazkową, popełnia
niewielkie błędy.

poprawnie na nie reaguje;
rozumie niektóre zwroty z
wierszyków i piosenek z
rozdziału 2, częściowo rozumie i
próbuje odgrywać słuchaną
historyjkę obrazkową, popełnia
liczne błędy.

słabo rozumie historyjkę obrazkową,
popełnia bardzo liczne błędy.

Słownictwo i struktury

Uczeń poprawnie wskazuje na
obrazkach i nazywa zajęcia
wykonywane w czasie
wolnym, m.in. sportowe i
artystyczne, nazywa materiały,
z których wykonano
eksponaty muzealne;
posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 2, w
tym strukturamiDo you like ing?I (don’t) like-ing. Yes, I do.
No, I don’t;nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy

Uczeń na ogół poprawnie
wskazuje na obrazkach i
nazywa zajęcia wykonywane w
czasie wolnym, m.in. sportowe
i artystyczne, nazywa
materiały, z których wykonano
eksponaty muzealne, na ogół
poprawnie posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 2, w tym strukturami
Do you like -ing?I (don’t) likeing. Yes, I do. No, I
don’;tpopełnia nieliczne błędy.

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa niektóre
zajęcia wykonywane w czasie
wolnym, nazywa niektóre
materiały, z których wykonano
eksponaty muzealne; z pomocą
nauczyciela i nie zawsze
poprawnie posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 2, w tym strukturami
Do you like -ing?I (don’t) likeing. Yes, I do. No, I don’t;
popełnia liczne błędy.

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa nieliczne zajęcia
wykonywane w czasie wolnym,
nieudolnie posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 2, w tym
strukturami Do you like -ing?I (don’t)
like-ing. Yes, I do. No, I don’t; popełnia
bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie

Uczeń z łatwością rozpoznaje
formy pisane poznanych w
rozdziale 2 wyrazów
ilustrowanych obrazkami,
rozumie proste zdania;
rozumie treść tekstu
dotyczącego

Uczeń rozpoznaje większość
form pisanych poznanych w
rozdziale 2wyrazów
ilustrowanych obrazkami; na
ogół rozumie proste zdania;
rozumie w większości tekst
dotyczącyhobby; pisze lub

Uczeń rozpoznaje niektóre
formy pisane poznanych w
rozdziale wyrazów
ilustrowanych obrazkami, z
pomocą nauczyciela rozumie
proste zdania; częściowo
rozumie krótkie teksty

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy
pisane poznanych w rozdziale 2
wyrazów ilustrowanych obrazkami;
słaborozumie krótkie teksty dotyczące
hobby; z trudnością pisze lub
przepisuje nazwy czynności
wykonywanych w czasie wolnym, z

hobby;swobodnie pisze lub
przepisuje nazwy czynności
wykonywanych w czasie
wolnym oraz zdania z użyciem
słownictwa i struktur z
rozdziału 2;stosując
urozmaicone słownictwo pisze
tekst o swoichulubionych i
nielubianych zajęciach czasu
wolnego; nie popełnia błędów
lub sporadycznie popełnia
drobne błędy językowe lub
zapisu, zachowuje
odpowiednią staranność

przepisuje nazwy czynności
wykonywanych w czasie
wolnym oraz zdania z użyciem
słownictwa i struktur z
rozdziału 2;pisze tekst o
swoichulubionych i
nielubianych zajęciach czasu
wolnego; popełnia nieliczne
błędy językowe i/lub zapisu,
które na ogół nie zakłócają
komunikacji; zachowuje
pewną staranność

dotyczące hobby; pisze lub
przepisuje nazwy czynności
wykonywanych w czasie
wolnym i dotyczące ich zdania z
użyciem struktur z rozdziału 2, z
pewną trudnością uzupełnia
tekst o swoim hobby; popełnia
liczne błędy, częściowo
zakłócające komunikację, nie
zachowuje odpowiedniej
staranności.

trudnością przy pomocy nauczyciela
uzupełnia tekst o swoim hobby;
popełnia bardzo liczne błędy,
zakłócające komunikację, pisze bardzo
niestarannie.

UNIT 3People
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Mówienie i reagowanie

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń swobodnie wypowiada
się na temat znanych osób i
ich zawodów, podaje słowa
dotyczące wyglądu
zewnętrznego osób,pyta o
wygląd zewnętrzny i udziela
odpowiedzi, wypowiada się na
temat swojej szkoły i szkoły w
Wielkiej Brytanii, reaguje na
wypowiedzi kolegów i
nauczyciela stosując płynnie
poprawne zwroty, recytuje

Uczeń wypowiada się na
tematznanych osób i ich
zawodów, podaje słowa
dotyczące wyglądu
zewnętrznego osób,pyta na
ogół poprawnie o wygląd
zewnętrzny i udziela
odpowiedzi, wypowiada się na
temat swojej szkoły i szkoły w
Wielkiej Brytanii, reaguje na
wypowiedzi kolegów i
nauczyciela stosując

Uczeń wypowiada się na temat
znanych osób i ich zawodów,
podaje niektóre słowa
dotyczące wyglądu
zewnętrznego osób, przy
pomocy nauczyciela pyta o
wygląd zewnętrzny i z pewną
trudnością udziela odpowiedzi,
próbuje wypowiadać się na
temat szkoły w Polsce i Wielkiej
Brytanii; usiłuje recytować
wierszyki i łamańce językowe

Uczeń z trudnością wypowiada się na
temat znanych osób i ich zawodów,
podaje nieliczne słowa dotyczące
wyglądu zewnętrznego osób, przy
pomocy nauczyciela z trudnością pyta
o wygląd zewnętrzny i udziela
odpowiedzi; sporadycznie reaguje na
wypowiedzi kolegów i nauczyciela
stosując przy tym często niepoprawne
zwroty, recytowanierymowanek i
śpiewanie piosenek sprawia mu duży
problem, popełnia bardzo liczne,

Słuchanie

wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenkę z
rozdziału 3 z nagraniem lub
samodzielnie,odgrywa rolę
postaci z historyjki, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy niezakłócające
komunikacji.

poprawne zwroty, recytuje
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenki z
rozdziału 3 z nagraniem,
odgrywa rolę postaci z
historyjki, popełnia nieliczne
błędy językowe i/lub
fonetyczne, które na ogół nie
zakłócają komunikacji.

oraz śpiewać piosenkę z
rozdziału 3 z nagraniem, usiłuje
odegrać rolę postaci z historyjki,
popełnia liczne błędy językowe i
fonetyczne, które częściowo
zakłócają komunikację

zakłócające komunikację błędy
językowe i fonetyczne.

Uczeń z łatwością rozumie
proste oraz bardziej złożone
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania
nagrań,rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
wyglądu zewnętrznego i
poprawnie na nie reaguje,
rozumie treść wierszyków i
piosenek z rozdziału 3,
rozumie i odgrywa słuchaną
historyjkę obrazkową, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy

Uczeń rozumie proste
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania nagrań, na
ogół rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
wyglądu zewnętrznego i
poprawnie na nie reaguje; w
większości rozumie treść
wierszyków i piosenek
rozdziału 3, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę
obrazkową, popełnia
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje niektóre
wyrazy i obrazki podczas
słuchania nagrań, częściowo
rozumie wypowiedzi i pytania
kolegów dotyczące wyglądu
zewnętrznego, nie zawsze
poprawnie na nie reaguje,
rozumie niektóre zwroty z
wierszyków i piosenek z
rozdziału 3, częściowo rozumie i
próbuje odgrywać słuchaną
historyjkę obrazkową, popełnia
liczne błędy.
.

Uczeń rozumie niektóre proste
polecenia nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje nieliczne obrazki i
elementy obrazków podczas słuchania
nagrań, częściowo rozumie niektóre
wypowiedzi kolegów dotyczące
wyglądu zewnętrznego,
sporadyczniena nie reaguje;rozumie
nieliczne zwroty z wierszyków i
piosenek z rozdziału 3, słabo rozumie
historyjkę obrazkową, popełnia bardzo
liczne błędy.

Słownictwo i struktury

Uczeń poprawnie nazywa
zawody znanych osób,
wskazuje na obrazkach i
nazywa elementy wyglądu
zewnętrznego, swobodnie
posługuje się słownictwem
dotyczącym szkoły; posługuje
się strukturami językowymi z
rozdziału 3, w tym
strukturamiHas she/he
got..?She/He has/hasn’t
got…Yes, she/he has,
No,she/he hasn’t w
odniesieniu do wyglądu
zewnętrznego;nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy

Uczeń na ogół poprawnie
nazywa zawody znanych osób,
wskazuje na obrazkach i
nazywa elementy wyglądu
zewnętrznego, posługuje się
słownictwem dotyczącym
szkoły; na ogół poprawnie
posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 3, w
tym strukturami Has she/he
got..?She/He has/hasn’t
got…Yes, she/he has,
No,she/he hasn’t w
odniesieniu do wyglądu
zewnętrznego;popełnia
nieliczne błędy.
.

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa niektóre
elementy wyglądu
zewnętrznego, posługuje się
niektórymi słowami dotyczącym
szkoły; z pomocą nauczyciela i
nie zawsze poprawnie posługuje
się strukturami językowymi z
rozdziału 3, w tym strukturami
Has she/he got..?She/He
has/hasn’t got…Yes, she/he has,
No,she/he hasn’tw odniesieniu
do wyglądu
zewnętrznego;popełnia liczne
błędy.

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa nieliczne elementy
wyglądu zewnętrznego, z trudnością
posługuje się strukturami językowymi
z rozdziału 3, w tym strukturami Has
she/he got..?She/He has/hasn’t
got…Yes, she/he has, No,she/he hasn’t
w odniesieniu do wyglądu
zewnętrznego;popełnia bardzo liczne
błędy

Czytanie i pisanie

Uczeń z łatwością rozpoznaje
formy pisane poznanych w
rozdziale 3 wyrazów
ilustrowanych obrazkami,
rozumie proste zdania;
rozumie treść tekstów
dotyczących zawodów i
wyglądu zewnętrznego
znanych osób oraz
dotyczących szkoły; pisze lub
przepisuje nazwy zawodów,
wyrazy opisujące wygląd
zewnętrzny i wyrazy dotyczące
szkoły; swobodnie pisze lub
uzupełnia zdania z użyciem

Uczeń rozpoznaje większość
form pisanych poznanych w
rozdziale 3 wyrazów
ilustrowanych obrazkami, na
ogół rozumie proste zdania;
rozumie w większości teksty
dotyczącezawodów i wyglądu
zewnętrznego znanych osób
oraz dotyczące szkoły; pisze
lub przepisuje nazwy
zawodów, wyrazy opisujące
wygląd zewnętrzny i wyrazy
dotyczące szkoły; pisze lub
uzupełnia zdania z użyciem
słownictwa i struktur z

Uczeń rozpoznaje niektóre
formy pisane poznanych w
rozdziale 3 wyrazów
ilustrowanych obrazkami, z
pomocą nauczyciela rozumie
proste zdania; częściowo
rozumie krótkie teksty
dotyczące wyglądu
zewnętrznego; pisze lub
przepisuje nazwy zawodów,
wyrazy opisujące wygląd
zewnętrzny i dotyczące ich
zdania z użyciem struktur z
rozdziału 3, z pewną trudnością
uzupełnia tekst o swoim

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy
pisane poznanych w rozdziale 3
wyrazów ilustrowanych obrazkami;
słaborozumie krótkie teksty dotyczące
zawodów i wyglądu zewnętrznego
znanych osób; z trudnością pisze lub
przepisuje nazwy zawodów oraz
niektóre wyrazy związane z wyglądem,
z trudnością przy pomocy nauczyciela
uzupełnia tekst o swoim bohaterze;
popełnia bardzo liczne błędy,
zakłócające komunikację, pisze bardzo
niestarannie.
.

słownictwa i struktur z
rozdziału 3, stosując
urozmaicone słownictwo pisze
tekst o swoim
bohaterzeopisując wygląd
zewnętrzny; nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy
językowe lub zapisu,
zachowuje odpowiednią
staranność
.

rozdziału 3,pisze tekst o
swoimbohaterzeopisując
wygląd zewnętrzny; popełnia
nieliczne błędy, które na ogół
nie zakłócają komunikacji,
zachowuje pewną staranność

bohaterze i jego wyglądzie;
popełnia liczne błędy, częściowo
zakłócające komunikację, nie
zachowuje odpowiedniej
staranności

UNIT 4Meal Times
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Uczeń swobodnie wypowiada
się na temat posiłków i tego
co je na śniadanie, lunch i
obiad, nazywa posiłki i
produkty żywnościowe,pyta o
upodobania i nawyki
żywieniowe oraz pory
posiłków; udziela odpowiedzi,
pyta o godzinę, podaje pełne
godziny, wypowiada się na
temat budowy ciała ludzkiego
i funkcji niektórych organów,
reaguje na wypowiedzi
kolegów i nauczyciela stosując
płynnie poprawne zwroty,

Uczeń wypowiada się na
tematposiłków i tego co je na
śniadanie, lunch i obiad,
nazywa posiłki i produkty
żywnościowe,pyta na ogół
poprawnie o upodobania i
nawyki żywieniowe oraz pory
posiłków i udziela odpowiedzi,
pyta o godzinę, podaje pełne
godziny, wypowiada się na
temat budowy ciała ludzkiego,
reaguje na wypowiedzi
kolegów i nauczyciela stosując
poprawne zwroty, recytuje
wierszyki i łamańce językowe

Uczeń z pewną trudnością
wypowiada się na temat
posiłków i tego co je na
śniadanie, lunch i obiad, nazywa
niektóre posiłki i produkty
żywnościowe; przy pomocy
nauczyciela pyta o upodobania i
nawyki żywieniowe i stara się
udzielać odpowiedzi, próbuje
pytać o godzinę ipodawać pełną
godzinę oraz wypowiadać się na
temat budowy ciała ludzkiego;
usiłuje recytować wierszyki i
łamańce językowe oraz śpiewać
piosenkę z rozdziału 4 z

Uczeń z trudnością wypowiada się na
temat posiłków i tego co je na
śniadanie, lunch i obiad, podaje
nieliczne słowa dotyczące posiłków;
przy pomocy nauczyciela z trudnością
pyta o godziny posiłków oraz
upodobania żywieniowe i udziela
odpowiedzi; sporadycznie reaguje na
wypowiedzi kolegów i nauczyciela
stosując przy tym często niepoprawne
zwroty, recytowanierymowanek i
śpiewanie piosenek sprawia mu duży
problem, popełnia bardzo liczne,
zakłócające komunikację błędy
językowe i fonetyczne.

Słuchanie

recytuje wierszyki i łamańce
językowe oraz śpiewa
piosenkę z rozdziału 4 z
nagraniem lub
samodzielnie,odgrywa rolę
postaci z historyjki, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy niezakłócające
komunikacji.

oraz śpiewa piosenkę z
rozdziału 4 z nagraniem,
odgrywa rolę postaci z
historyjki, popełnia nieliczne
błędy językowe i/lub
fonetyczne, które na ogół nie
zakłócają komunikacji.

nagraniem, usiłuje odegrać rolę
postaci z historyjki, popełnia
liczne błędy językowe i
fonetyczne, które częściowo
zakłócają komunikację

Uczeń z łatwością rozumie
proste oraz bardziej złożone
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania
nagrań,rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
posiłków, upodobań i
nawyków żywieniowychi
poprawnie na nie reaguje,
rozumie podawane godziny,
rozumie treść wierszyków i
piosenek z rozdziału 4,
rozumie i odgrywa słuchaną
historyjkę obrazkową, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy

Uczeń rozumie proste
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania nagrań, na
ogół rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
pór posiłków, upodobań oraz
nawyków żywieniowych i
poprawnie na nie reaguje; na
ogół rozumie treść wierszyków
i piosenek z rozdziału 4,
rozumie i odgrywa słuchaną
historyjkę obrazkową,
popełnia niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje niektóre
wyrazy i obrazki podczas
słuchania nagrań, częściowo
rozumie wypowiedzi i pytania
kolegów dotyczące pór posiłków
i upodobań żywieniowych, nie
zawsze poprawnie na nie
reaguje, rozumie niektóre
zwroty z wierszyków i piosenek
z rozdziału 4, częściowo rozumie
i próbuje odgrywać słuchaną
historyjkę obrazkową, popełnia
liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste
polecenia nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje nieliczne obrazki i
elementy obrazków podczas słuchania
nagrań, częściowo rozumie niektóre
wypowiedzi i pytania kolegów
dotyczące pór posiłków i upodobań
żywieniowych,, sporadyczniena nie
reaguje;rozumie nieliczne zwroty z
wierszyków i piosenek z rozdziału 4,
słabo rozumie historyjkę obrazkową,
popełnia bardzo liczne błędy.

Słownictwo i struktury

Uczeń poprawnie wskazuje na
obrazkachi nazywa posiłki i
produkty
żywnościowe,swobodnie
posługuje się słownictwem
dotyczącym budowy ciała
ludzkiego; posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 4, w tym
strukturamiWhat time is it?
What time do you have..? I
have … at…; What do you
have for..? I have…for.. Do you
like…? I (don’t) like…w
odniesieniu do posiłków i
produktów
żywnościowych;nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy

Uczeń na ogół
poprawnienazywa posiłki i
produkty żywnościowei
wskazuje je na obrazkach,
posługuje się słownictwem
dotyczącym budowy ciała
ludzkiego; na ogół poprawnie
posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 4, w
tym strukturami What time is
it? What time do you have..? I
have … at…; What do you
have for..? I have…for.. Do you
like…? I (don’t) like… w
odniesieniu do posiłków i
produktów
żywnościowych;popełnia
nieliczne błędy.
.

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa niektóre
posiłki i produkty żywnościowe,
nazywa niektóre części ciała
człowieka; z pomocą
nauczyciela i nie zawsze
poprawnie posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 4, w tym strukturami
What time is it? What time do
you have..? I have … at…; What
do you have for..? I have…for..
Do you like…? I (don’t) like… w
odniesieniu do posiłków i
produktów
żywnościowych;popełnia liczne
błędy.

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa nieliczne produkty
żywnościowe, z trudnością posługuje
się strukturami językowymi z rozdziału
4, w tym strukturami What time is it?
What time do you have..? I have …
at…; What do you have for..? I
have…for.. Do you like…? I (don’t)
like… w odniesieniu do posiłków i
produktów spożywczych; popełnia
bardzo liczne błędy

Czytanie i pisanie

Uczeń z łatwością rozpoznaje
formy pisane poznanych w
rozdziale 4 wyrazów
ilustrowanych obrazkami,
rozumie proste zdania;
rozumie treść tekstów
dotyczących posiłków i
nawyków
żywieniowych;swobodnie
pisze lub przepisuje nazwy
posiłków i potraw, a także
części ciała oraz zdania z
użyciem słownictwa i struktur

Uczeń rozpoznaje większość
form pisanych poznanych w
rozdziale4 wyrazów
ilustrowanych obrazkami, na
ogół rozumie proste zdania;
rozumie w większości teksty
dotyczące posiłków i nawyków
żywieniowych; pisze lub
przepisuje nazwy posiłków i
potraw oraz części ciała; pisze
lub uzupełnia zdania z użyciem
słownictwa i struktur z
rozdziału 4,pisze tekst o

Uczeń rozpoznaje niektóre
formy pisane poznanych w
rozdziale 4 wyrazów
ilustrowanych obrazkami; z
pomocą nauczyciela rozumie
proste zdania; częściowo
rozumie krótkie teksty
dotyczące posiłków i nawyków
żywieniowych; pisze lub
przepisuje nazwy posiłków i
potraw i dotyczące ich zdania z
użyciem struktur z rozdziału 4, z
pewną trudnością uzupełnia

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy
pisane poznanych w rozdziale
wyrazów ilustrowanych obrazkami;
słaborozumie krótkie teksty dotyczące
posiłków i nawyków żywieniowych; z
trudnością pisze lub przepisuje nazwy
posiłków i produktów spożywczych, z
trudnością przy pomocy nauczyciela
uzupełnia tekst o swoichzwyczajach
żywieniowych; popełnia bardzo liczne
błędy zakłócające komunikację, pisze
bardzo niestarannie.
.

z rozdziału 4; stosując
urozmaicone słownictwo pisze
tekst o swoichnawykach
żywieniowych i porach
spożywania posiłków; nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy językowe lub zapisu,
zachowuje odpowiednią
staranność

swoichnawykach
żywieniowych i porach
spożywania posiłków;
popełnia nieliczne błędy
językowe i/lub zapisu, które na
ogół nie zakłócają komunikacji,
zachowuje pewną staranność

tekst o swoichnawykach
żywieniowych; popełnia liczne
błędy, częściowo zakłócające
komunikację, nie zachowuje
odpowiedniej staranności
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Uczeń swobodnie wypowiada
się na temat typowego dnia,
nazywa codzienne
czynności,pyta o rozkład dnia;
udziela odpowiedzi, pyta o
godzinę, podaje godziny z
dokładnością do kwadransa,
wypowiada się swobodnie na
temat krajobrazu
nadmorskiego i plaż; reaguje
na wypowiedzi kolegów i
nauczyciela stosując płynnie
poprawne zwroty, recytuje
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenkę z
rozdziału 5 z nagraniem lub

Uczeń wypowiada się na
temattypowego dnia, nazywa
codzienne czynności,pyta na
ogół poprawnie o rozkład dnia
i udziela odpowiedzi, pyta o
godzinę, podaje godziny z
dokładnością do kwadransa,
wypowiada się na temat
krajobrazu nadmorskiego i
plaż, reaguje na wypowiedzi
kolegów i nauczyciela stosując
poprawne zwroty, recytuje
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenkę z
rozdziału 5 z nagraniem,
odgrywa rolę postaci z

Uczeń z pewną trudnością
wypowiada się na temat
typowego dnia,nazywa niektóre
codzienne czynności, przy
pomocy nauczyciela pyta o
rozkład dnia i stara się udzielać
odpowiedzi;próbuje pytać o
godzinę i podawać godzinę oraz
wypowiadać się na temat
krajobrazu nadmorskiego i plaż;
usiłuje recytować wierszyki i
łamańce językowe oraz śpiewać
piosenkę z rozdziału 5 z
nagraniem, usiłuje odegrać rolę
postaci z historyjki, popełnia
liczne błędy językowe i

Uczeń z trudnością wypowiada się na
temat typowego dnia, podaje
nieliczne nazwy czynności dnia
codziennego, przy pomocy nauczyciela
z trudnością pyta o godziny irozkład
dnia; nieudolnie udziela odpowiedzi;
sporadycznie reaguje na wypowiedzi
kolegów i nauczyciela stosując przy
tym często niepoprawne zwroty,
recytowanierymowanek i śpiewanie
piosenek sprawia mu duży problem,
popełnia bardzo liczne, zakłócające
komunikację błędy językowe i
fonetyczne

samodzielnie,odgrywa rolę
postaci z historyjki, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy niezakłócające
komunikacji.

historyjki, popełnia nieliczne
błędy językowe i/lub
fonetyczne, które na ogół nie
zakłócają komunikacji.

fonetyczne, które częściowo
zakłócają komunikację

Słuchanie

Uczeń z łatwością rozumie
proste oraz bardziej złożone
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania
nagrań,rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
codziennych czynności i
poprawnie na nie reaguje,
rozumie podawane godziny,
rozumie treść wierszyków i
piosenki z rozdziału 5, rozumie
i odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową, nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy

Uczeń rozumie proste
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania nagrań, na
ogół rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
czynności dnia codziennego i
poprawnie na nie reaguje;
rozumie podawane godziny,
na ogół rozumie treść
wierszyków i piosenkiz
rozdziału 5, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę
obrazkową, popełnia
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje niektóre
wyrazy i obrazki podczas
słuchania nagrań, częściowo
rozumie wypowiedzi i pytania
kolegów dotyczące codziennych
czynności, nie zawsze
poprawnie na nie reaguje,
rozumie niektóre zwroty z
wierszyków i piosenki z
rozdziału 5, częściowo rozumie i
próbuje odgrywać słuchaną
historyjkę obrazkową, popełnia
liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste
polecenia nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje nieliczne obrazki i
elementy obrazków podczas słuchania
nagrań, częściowo rozumie niektóre
wypowiedzi i pytania kolegów
dotyczące typowego dnia,
sporadyczniena nie reaguje;rozumie
nieliczne zwroty z wierszyków i
piosenek z rozdziału 5, słabo rozumie
historyjkę obrazkową, popełnia bardzo
liczne błędy.

Słownictwo i struktury

Uczeń poprawnie wskazuje na
obrazkach i nazywa czynności
dnia codziennego,swobodnie
posługuje się słownictwem
dotyczącym typowego dnia
oraz krajobrazu

Uczeń na ogół
poprawnienazywa codzienne
czynnościi wskazuje je na
obrazkach, posługuje się
słownictwem dotyczącym
krajobrazu

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa niektóre
czynności dnia codziennego,
nazywa niektóre elementy
krajobrazu nadmorskiego; z
pomocą nauczyciela i nie

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa nieliczne
czynności dnia codziennego, z
trudnością posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 5, w tym
strukturami What time do you…?

Czytanie i pisanie

nadmorskiego; podaje godziny
z dokładnością do kwadransa,
posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 5, w
tym strukturamiWhat time do
you…? He/she (gets up) at... I
(get up) … at…; It’s half past…
w odniesieniu do rozkładu
dnia;nie popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy.

nadmorskiego;podaje godziny
z dokładnością do
kwadransa;na ogół poprawnie
posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 5, w
tym strukturami What time do
you…? He/she (gets up) at... I
(get up) … at…; It’s half pastw
odniesieniu do posiłków i
produktów
żywnościowych;popełnia
nieliczne błędy.
.

zawsze poprawnie posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 5, w tym strukturami
What time do you…? He/she
(gets up) at... I (get up) … at…;
It’s half past … w odniesieniu do
typowego dnia;popełnia liczne
błędy.

He/she (gets up) at... I (get up) … at…;
It’s half past … w odniesieniu do
typowego dnia; popełnia bardzo liczne
błędy

Uczeń z łatwością rozpoznaje
formy pisane poznanych w
rozdziale 5 wyrazów
ilustrowanych obrazkami,
rozumie proste zdania;
rozumie treść tekstów
dotyczących rozkładu
typowego dnia;swobodnie
pisze lub przepisuje nazwy
codziennych czynności, a także
nazwy elementów krajobrazu
nadmorskiego oraz zdania z
użyciem słownictwa i struktur
z rozdziału 5; stosując
urozmaicone słownictwo pisze
tekst o swoimrozkładzie dnia;
nie popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy językowe lub zapisu,

Uczeń rozpoznaje większość
form pisanych poznanych w
rozdziale5 wyrazów
ilustrowanych obrazkami, na
ogół rozumie proste zdania;
rozumie w większości teksty
dotyczące rozkładu typowego
dnia; pisze lub przepisuje
nazwy codziennych czynności,
a także nazwy elementów
krajobrazu nadmorskiego;
pisze lub uzupełnia zdania z
użyciem słownictwa i struktur
z rozdziału 5,pisze tekst o
swoimrozkładzie dnia;
popełnia nieliczne błędy
językowe i/lub zapisu, które na
ogół nie zakłócają komunikacji,
zachowuje pewną staranność.

Uczeń rozpoznaje niektóre
formy pisane poznanych w
rozdziale 5 wyrazów
ilustrowanych obrazkami; z
pomocą nauczyciela rozumie
proste zdania; częściowo
rozumie krótkie teksty
dotyczące typowego rozkładu
dnia; pisze lub przepisuje nazwy
codziennych czynności i
dotyczące ich zdania z użyciem
struktur z rozdziału 5, z pewną
trudnością uzupełnia tekst o
swoimtypowym dniu; popełnia
liczne błędy, częściowo
zakłócające komunikację, nie
zachowuje odpowiedniej
staranności.

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy
pisane poznanych w rozdziale
wyrazów ilustrowanych obrazkami;
słaborozumie krótkie teksty dotyczące
typowego dnia; z trudnością pisze lub
przepisuje nazwy codziennych
czynności, z trudnością przy pomocy
nauczyciela uzupełnia tekst o
swoimtypowym dniu; popełnia bardzo
liczne błędy, zakłócające komunikację,
pisze bardzo niestarannie.

zachowuje odpowiednią
staranność.

.

UNIT 6Wild Animals
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Mówienie i reagowanie

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń swobodnie wypowiada
się na temat wyglądu i
umiejętności dzikich zwierząt,
nazywa gatunki zwierząt i ich
części ciała,pyta o wygląd i
umiejętności zwierząt; udziela
odpowiedzi, wypowiada się
swobodnie na temat różnych
siedlisk zwierząt; reaguje na
wypowiedzi kolegów i
nauczyciela stosując płynnie
poprawne zwroty, recytuje
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenkę z
rozdziału 6 z nagraniem lub
samodzielnie;odgrywa rolę
postaci z historyjki, nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy niezakłócające
komunikacji.

Uczeń wypowiada się na
tematwyglądu i umiejętności
dzikich zwierząt, nazywa
gatunki zwierząt i ich części
ciała, pyta na ogół poprawnie
o wygląd i umiejętności
zwierząt oraz udziela
odpowiedzi; wypowiada się na
temat różnych siedlisk
zwierząt, reaguje na
wypowiedzi kolegów i
nauczyciela stosując
poprawne zwroty; recytuje
wierszyki i łamańce językowe
oraz śpiewa piosenkę z
rozdziału 6 z nagraniem;
odgrywa rolę postaci z
historyjki, popełnia nieliczne
błędy językowe i/lub
fonetyczne, które na ogół nie
zakłócają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością
wypowiada się na temat
wyglądu i umiejętności dzikich
zwierząt,nazywa niektóre
gatunki zwierząt i ich części
ciała, przy pomocy nauczyciela
pyta o wygląd i umiejętności
zwierząt; stara się udzielać
odpowiedzi, próbuje
wypowiadać się na temat
siedlisk zwierząt; usiłuje
recytować wierszyki i łamańce
językowe oraz śpiewać piosenkę
z rozdziału 6 z nagraniem,
usiłuje odegrać rolę postaci z
historyjki, popełnia liczne błędy
językowe i fonetyczne, które
częściowo zakłócają
komunikację

Uczeń z trudnością wypowiada się na
temat wyglądu i umiejętności dzikich
zwierząt, podaje nieliczne nazwy
zwierząt i ich części ciała, przy pomocy
nauczyciela z trudnością pyta wygląd i
umiejętności zwierząt; nieudolnie
udziela odpowiedzi; sporadycznie
reaguje na wypowiedzi kolegów i
nauczyciela stosując przy tym często
niepoprawne zwroty,
recytowanierymowanek i śpiewanie
piosenek sprawia mu duży problem,
popełnia bardzo liczne, zakłócające
komunikację błędy językowe i
fonetyczne

Słuchanie

Uczeń z łatwością rozumie
proste oraz bardziej złożone
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania
nagrań,rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
wyglądu, umiejętności i
środowiska dzikich zwierząt i
poprawnie na nie reaguje,
rozumie treść wierszyków i
piosenki z rozdziału 6, rozumie
i odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową, nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy.

Uczeń rozumie proste
polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje,
wskazuje właściwe wyrazy,
ilustracje i elementy ilustracji
podczas słuchania nagrań, na
ogół rozumie wypowiedzi i
pytania kolegów dotyczące
wyglądu, umiejętności i
środowiska dzikich zwierząt,
poprawnie na nie reaguje; na
ogół rozumie treść wierszyków
i piosenkiz rozdziału 6,
rozumie i odgrywa słuchaną
historyjkę obrazkową,
popełnia niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje niektóre
wyrazy i obrazki podczas
słuchania nagrań, częściowo
rozumie wypowiedzi i pytania
kolegów dotyczące wyglądu i
umiejętności dzikich zwierząt;
nie zawsze poprawnie na nie
reaguje, rozumie niektóre
zwroty z wierszyków i piosenki z
rozdziału 6, częściowo rozumie i
próbuje odgrywać słuchaną
historyjkę obrazkową, popełnia
liczne błędy

Uczeń rozumie niektóre proste
polecenia nauczyciela i próbuje na nie
reagować, wskazuje nieliczne obrazki i
elementy obrazków podczas słuchania
nagrań, częściowo rozumie niektóre
wypowiedzi i pytania kolegów
dotyczące wyglądu i umiejętności
dzikich zwierząt;sporadyczniena nie
reaguje;rozumie nieliczne zwroty z
wierszyków i piosenek z rozdziału 6,
słabo rozumie historyjkę obrazkową,
popełnia bardzo liczne błędy.

Słownictwo i struktury

Uczeń poprawnie wskazuje na
obrazkach i nazywa gatunki
dzikich zwierząt, swobodnie
posługuje się słownictwem
dotyczącym umiejętności i
wyglądu zwierząt oraz ich
naturalnych siedlisk, posługuje
się strukturami językowymi z
rozdziału 6, w tym
strukturamiIt’s (big) It’s got (a
tail). Has it got (stripes)…?Can
it (fly)? It can/can’t (fly). w
odniesieniu do opisu wyglądu
zwierząt oraz ich

Uczeń na ogół
poprawnienazywa gatunki
zwierząti wskazuje je na
obrazkach, posługuje się
słownictwem dotyczącym
umiejętności i wyglądu
zwierząt oraz ich naturalnych
siedlisk; na ogół poprawnie
posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 6, w
tym strukturami It’s (big) It’s
got (a tail). Has it got
(stripes)…?Can it (fly)? It
can/can’t (fly).w odniesieniu

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa niektóre
gatunki dzikich zwierząt, nazywa
niektóre elementy ich wyglądu
oraz niektóre umiejętności; z
pomocą nauczyciela i nie
zawsze poprawnie posługuje się
strukturami językowymi z
rozdziału 6, w tym strukturami
It’s (big) It’s got (a tail). Has it
got (stripes)…?Can it (fly)? It
can/can’t (fly).w odniesieniu do
opisu wyglądu zwierząt oraz ich

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na
obrazkach i nazywa nieliczne dzikie
zwierzęta oraz charakterystyczne
cechy ich wyglądu, z trudnością
posługuje się strukturami językowymi
z rozdziału 6, w tym strukturami It’s
(big) It’s got (a tail). Has it got
(stripes)…?Can it (fly)? It can/can’t
(fly).w odniesieniu do wyglądu
zwierząt oraz ich umiejętności;
popełnia bardzo liczne błędy

Czytanie i pisanie

umiejętności;nie popełnia
błędów lub sporadycznie
popełnia drobne błędy..

do opisu wyglądu zwierząt
oraz ich umiejętności;popełnia
nieliczne błędy.

umiejętności;popełnia liczne
błędy.

Uczeń z łatwością rozpoznaje
formy pisane poznanych w
rozdziale 6 wyrazów
ilustrowanych obrazkami,
rozumie proste zdania;
rozumie treść tekstów
odnoszących się doopisu
wyglądu i umiejętności
zwierząt;swobodnie pisze lub
przepisuje nazwy gatunków
zwierząt, a także nazwy
elementów ich wyglądu oraz
zdania z użyciem słownictwa i
struktur z rozdziału 6; stosując
urozmaicone słownictwo,
pisze informację o wybranym
zwierzęciu z opisem jego
wyglądu, umiejętności oraz
środowiska zamieszkania; nie
popełnia błędów lub
sporadycznie popełnia drobne
błędy językowe lub zapisu,
zachowuje odpowiednią
staranność
.

Uczeń rozpoznaje większość
form pisanych poznanych w
rozdziale6 wyrazów
ilustrowanych obrazkami, na
ogół rozumie proste zdania;
rozumie w większości teksty
dotyczące opisu wyglądu i
umiejętności zwierząt; pisze
lub przepisuje nazwy
gatunków zwierząt, a także
nazwy elementów ich
wyglądu; pisze lub uzupełnia
zdania z użyciem słownictwa i
struktur z rozdziału 6,pisze
informacjęo wybranym
zwierzęciu opisując jego
wygląd, umiejętności oraz
środowisko zamieszkania;
popełnia nieliczne błędy
językowe i/lub zapisu, które na
ogół nie zakłócają komunikacji,
zachowuje pewną staranność
.

Uczeń rozpoznaje niektóre
formy pisane poznanych w
rozdziale 6wyrazów
ilustrowanych obrazkami; z
pomocą nauczyciela rozumie
proste zdania; częściowo
rozumie krótkie teksty
dotyczące wyglądu i
umiejętności zwierząt; pisze lub
przepisuje nazwy niektórych
gatunków zwierząt i ich części
ciałaoraz dotyczące ich zdania z
użyciem struktur z rozdziału 6;z
pewną trudnością uzupełnia
tekst o wyglądzie i
umiejętnościach wybranego
zwierzęcia; popełnia liczne
błędy, częściowo zakłócające
komunikację, nie zachowuje
odpowiedniej staranności

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy
pisane poznanych w rozdziale
wyrazów ilustrowanych obrazkami;
słaborozumie krótkie teksty dotyczące
dzikich zwierząt, ich wyglądu i
umiejętności; z trudnością pisze lub
przepisuje nieliczne nazwy gatunków
zwierząt i ich części ciała, z trudnością
przy pomocy nauczyciela uzupełnia
tekst o wyglądzie i umiejętnościach
wybranego zwierzęcia; popełnia
bardzo liczne błędy, zakłócające
komunikację, pisze bardzo
niestarannie.

Link dla klasy IV
Kryteria oceny

UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 1; wymienia
członków rodziny, przymiotniki
określające wygląd osoby i
uczucia. Tworzy poprawne lub
niemal poprawne zdania
oznajmujące, pytające i
przeczące z użyciem
czasownika be.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje wiele wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 1;
wymienia członków rodziny,
przymiotniki określające wygląd
osoby i uczucia. Tworzy zdania
oznajmujące, pytające i
przeczące z użyciem czasownika
be popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje część wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 1;
wymienia członków rodziny,
przymiotniki określające wygląd
osoby i uczucia. Tworzy w
większości komunikatywne,
mimo licznych błędów, zdania
oznajmujące, pytające i
przeczące z użyciem czasownika
be.

Uczeń posługuje się
ograniczonym słownictwem z
zakresu słownictwa z rozdziału 1;
wymienia członków rodziny,
przymiotniki określające wygląd
osoby i uczucia. Podaje formy
czasownika be i tworzy zdania z
tym czasownikiem popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl tekstu oraz
znajduje określone informacje
w tekstach stanowiących opisy
osób i ich uczuć oraz
specjalnych okazji. Na
podstawie przeczytanego
tekstu potrafi poprawnie
wskazać obrazek lub wyraz,
połączyć części zdań, zaznaczyć
zdania prawdziwe i fałszywe i
odpowiedzieć na pytania.

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl tekstu oraz
znajduje określone informacje
w tekstach stanowiących opisy
osób i ich uczuć oraz
specjalnych okazji. Na
podstawie przeczytanego tekstu
potrafi wskazać obrazek lub
wyraz, połączyć części zdań,
zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i odpowiedzieć na

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl tekstu oraz
znajduje niektóre informacje w
tekstach stanowiących opisy
osób i ich uczuć oraz
specjalnych okazji. Na
podstawie przeczytanego tekstu
potrafi wskazać obrazki lub
wyrazy, połączyć części zdań,
zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i odpowiedzieć na

Uczeń z trudem określa główną
myśl tekstu oraz znajduje
niektóre informacje w tekstach
stanowiących opisy osób i ich
uczuć oraz specjalnych okazji. Na
podstawie przeczytanego tekstu
czasem potrafi poprawnie
wskazać obrazki lub wyrazy,
połączyć części zdań, zaznaczyć
zdania prawdziwe i fałszywe i
odpowiedzieć na pytania,
popełniając bardzo liczne błędy

pytania popełniając nieliczne
błędy.

niektóre pytania popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
opisu osób, krajów i języków
używanych na świecie. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi potrafi wskazać
właściwe odpowiedzi,
odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na pytania
zadane po polsku i po
angielsku i uzupełnić
zestawienie.

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
opisu osób, krajów i języków
używanych na świecie. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi, w większości
przypadków potrafi wskazać
właściwe odpowiedzi,
odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na pytania
zadane po polsku i po angielsku
oraz uzupełnić zestawienie,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
opisu osób, krajów i języków
używanych na świecie po
wielokrotnym wysłuchaniu. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi potrafi wskazać
niektóre właściwe odpowiedzi,
odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na część pytań
zadanych po polsku i po
angielsku oraz uzupełnić
zestawienie, popełniając liczne
błędy.

Uczeń z trudem określa główną
myśl wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
opisu osób krajów i języków
używanych na świecie po
wielokrotnym wysłuchaniu. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi potrafi wskazać
niektóre właściwe odpowiedzi,
odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na część pytań
zadanych po polsku i po
angielsku oraz p, uzupełnić
zestawienie, popełniając bardzo
liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące opisu
osoby i specjalnej okazji.
Tworzy poprawny opis
specjalnej okazji w oparciu o
model, opisuje swój dzień i
swoje odczucia w tym dniu.

Uczeń odpowiada na większość
pytań dotyczących opisu osoby i
specjalnej okazji. Tworzy w
większości poprawny opis
specjalnej okazji w oparciu o
model, komunikatywnie opisuje
swój dzień i swoje odczucia w
tym dniu.

Uczeń odpowiada na niektóre
pytania dotyczące opisu osoby i
specjalnej okazji. Tworzy w
większości komunikatywny opis
specjalnej okazji w oparciu o
model oraz opis swojego dnia i
swoich odczuć w tym dniu,
popełniając liczne błędy.

Uczeń odpowiada na niektóre
pytania dotyczące opisu osoby i
specjalnej okazji. Tworzy opis lub
fragmenty opisu specjalnej okazji
w oparciu o model oraz opisu
swojego dnia i swoich odczuć w
tym dniu popełniając bardzo
liczne błędy.

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi
rozmowę przedstawiając się,
opisując cechy innych osób,
wymieniając podstawowe

Uczeń na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę
przedstawiając się, opisując
cechy innych osób, wymieniając

Uczeń przedstawia się, opisuje
cechy innych osób, wymienia
podstawowe informacje i
podaje numery telefonu

Uczeń z trudem tworzy
wypowiedzi ustne polegające na
przedstawianiu się, podawaniu
podstawowych informacji i

informacje i podając numery
telefonu. Chętnie uczestniczy
w grach polegających na
powtarzaniu zdań lub
wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek
kolegów.

podstawowe informacje i
podając numery telefonu.
Uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań lub wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek
kolegów, popełniając nieliczne
błędy.

popełniając liczne błędy.
Uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań lub wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek
kolegów, popełniając liczne
bledy.

podawaniu numerów telefonu.
Nieudolnie uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań lub wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek
kolegów, popełniając bardzo
liczne błędy.

UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 2; wymienia części
garderoby, wyrażenia związane
z opisem pogody, nazwy
miesięcy i daty. Tworzy
poprawne lub niemal
poprawne zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z użyciem
czasownika be, form this, that,
these, those oraz
przymiotników dzierżawczych.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje wiele wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 2;
wymienia części garderoby,
wyrażenia związane z opisem
pogody, nazwy miesięcy i daty.
Tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z użyciem
czasownika be form this, that,
these, those oraz przymiotników
dzierżawczych popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje część wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 2;
wymienia części garderoby,
wyrażenia związane z opisem
pogody, nazwy miesięcy i daty.
Tworzy w większości
komunikatywne, mimo licznych
błędów, zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z użyciem
czasownika be form this, that,
these, those oraz przymiotników
dzierżawczych.

Uczeń posługuje się
ograniczonym słownictwem z
zakresu słownictwa z rozdziału 2;
wymienia części garderoby,
wyrażenia związane z opisem
pogody, nazwy miesięcy i daty.
Podaje formy czasownika be,
formy this, that, these, those
oraz przymiotniki dzierżawczych i
tworzy zdania z tymi formami
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl tekstu oraz
znajduje określone informacje
w tekstach stanowiących wpisy
na blogu na temat mody i
ubrań noszonych w różnych

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl tekstu oraz
znajduje określone informacje
w tekstach stanowiących wpisy
na blogu na temat mody i ubrań
noszonych w różnych

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl tekstu oraz
znajduje niektóre informacje w
tekstach stanowiących wpisy na
blogu na temat mody i ubrań
noszonych w różnych

Uczeń z trudem określa główną
myśl tekstu oraz znajduje
niektóre informacje w tekstach
stanowiących wpisy na blogu na
temat mody i ubrań noszonych w
różnych warunkach pogodowych.

warunkach pogodowych. Na
podstawie przeczytanego
tekstu potrafi poprawnie
wskazać obrazek lub wyraz,
połączyć części zdań, zaznaczyć
zdania prawdziwe i fałszywe i
odpowiedzieć na pytania.

warunkach pogodowych. Na
podstawie przeczytanego tekstu
potrafi wskazać obrazek lub
wyraz, połączyć części zdań,
zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i odpowiedzieć na
pytania, popełniając nieliczne
błędy.

warunkach pogodowych. Na
podstawie przeczytanego tekstu
potrafi wskazać obrazki lub
wyrazy, połączyć części zdań,
zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i odpowiedzieć na
niektóre pytania, popełniając
liczne błędy.

Na podstawie przeczytanego
tekstu czasem potrafi poprawnie
wskazać obrazki lub wyrazy,
połączyć części zdań, zaznaczyć
zdania prawdziwe i fałszywe i
odpowiedzieć na pytania,
popełniając bardzo liczne błędy

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
prac projektowych dzieci i
opisu ubrań. Na podstawie
wysłuchanej wypowiedzi
potrafi wskazać właściwe
odpowiedzi, odpowiednie
ilustracje, odpowiedzieć na
pytania zadane po polsku i po
angielsku oraz zaznaczyć
zdania prawdziwe i fałszywe.

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
prac projektowych dzieci i opisu
ubrań. Na podstawie
wysłuchanej wypowiedzi, w
większości przypadków potrafi
wskazać właściwe odpowiedzi,
odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na pytania
zadane po polsku i po angielsku
oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
prac projektowych dzieci i opisu
ubrań po wielokrotnym
wysłuchaniu. Na podstawie
wysłuchanej wypowiedzi potrafi
wskazać właściwe odpowiedzi,
odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na pytania zadane
po polsku i po angielsku oraz
zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe, popełniając liczne
błędy.

Uczeń z trudem określa główną
myśl wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
prac projektowych dzieci i opisu
ubrań po wielokrotnym
wysłuchaniu. Na podstawie
wysłuchanej wypowiedzi potrafi
wskazać niektóre właściwe
odpowiedzi, odpowiednie
ilustracje, odpowiedzieć na
pytania zadane po polsku i po
angielsku oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe,
popełniając bardzo liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące różnych
części garderoby. Tworzy
poprawny opis ubrań
noszonych w różnych porach
roku. Tworzy własny,
bezbłędny lub prawie
bezbłędny opis stroju dla
kosmonauty.

Uczeń odpowiada na większość
pytań dotyczących różnych
części garderoby. Tworzy w
większości poprawny opis ubrań
noszonych w różnych porach
roku. Tworzy własny opis stroju
dla kosmonauty zawierający
nieliczne błędy.

Uczeń odpowiada na niektóre
pytania dotyczące różnych
części garderoby. Tworzy w
większości komunikatywny opis
ubrań noszonych w różnych
porach roku popełniając liczne
błędy.

Uczeń z trudem odpowiada na
niektóre pytania dotyczące
różnych części garderoby. Tworzy
opis lub fragmenty opisu ubrań
noszonych w różnych porach
roku popełniając bardzo liczne
błędy.

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi
rozmowę na temat ubrań,
pogody i przedmiotów w
klasie, podaje czas i daty.
Chętnie uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań odgadywaniu dat
urodzin.

Uczeń na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat
ubrań, pogody i przedmiotów w
klasie, podaje czas i daty.
Uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań lub wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek
kolegów, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń z pewnym trudem
uczestniczy w rozmowie na
temat ubrań, pogody i
przedmiotów w klasie, podaje
czas i daty popełniając liczne
błędy. Uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań lub wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek
kolegów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń z trudnością uczestniczy w
rozmowie na temat ubrań,
pogody i przedmiotów w klasie,
podaje czas i daty popełniając
bardzo liczne błędy. Nieudolnie
uczestniczy w grach polegających
na powtarzaniu zdań lub
wskazywaniu osób na podstawie
ustnych wskazówek kolegów,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 3; wymienia sporty i
zainteresowania i tworzy
zdania z czasownikami
dynamicznymi (action verbs).
Tworzy poprawne lub niemal
poprawne zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z użyciem
czasownika can.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje wiele wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 3;
wymienia sporty i
zainteresowania i tworzy zdania
z czasownikami dynamicznymi
(action verbs). Tworzy zdania
oznajmujące, pytające i
przeczące z użyciem czasownika
can popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje część wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 3;
wymienia sporty i
zainteresowania i tworzy zdania
z czasownikami dynamicznymi
(action verbs).Tworzy w
większości komunikatywne,
mimo licznych błędów, zdania
oznajmujące, pytające i
przeczące z użyciem czasownika
can.

Uczeń posługuje się
ograniczonym słownictwem z
zakresu słownictwa z rozdziału 3;
wymienia sporty i
zainteresowania i tworzy zdania z
czasownikami dynamicznymi
(action verbs). Podaje formy
czasownika can i tworzy zdania z
tym czasownikiem popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl tekstów oraz
znajduje określone informacje
w tekstach stanowiących wpisy

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl tekstów
oraz znajduje określone
informacje w tekstach

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl tekstu oraz
znajduje niektóre informacje w
tekstach stanowiących wpisy na

Uczeń z trudem określa główną
myśl tekstu oraz znajduje
niektóre informacje w tekstach
stanowiących wpisy na blogu na

na blogu na temat różnych
osób i ich zainteresowań. Na
podstawie przeczytanego
tekstu potrafi dopasować
wyrażenie, uzupełnić zdania i
odgadnąć, która osoba jest
opisywana.

stanowiących wpisy na blogu na
temat różnych osób i ich
zainteresowań. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
dopasować wyrażenie,
uzupełnić zdania i odgadnąć,
która osoba jest opisywana,
popełniając nieliczne błędy.

blogu na temat różnych osób i
ich zainteresowań. Na
podstawie przeczytanego tekstu
potrafi dopasować wyrażenie,
uzupełnić zdania i odgadnąć,
która osoba jest opisywana,
popełniając liczne błędy.

temat różnych osób i ich
zainteresowań. Na podstawie
przeczytanego tekstu czasem
potrafi dopasować wyrażenie,
uzupełnić zdania i odgadnąć,
która osoba jest opisywana,
popełniając bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
różnych zainteresowań. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi potrafi połączyć i
uzupełnić wyrażenia,
odpowiedzieć na pytania i
wskazać odpowiednie
ilustracje.

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
różnych zainteresowań. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi, w większości
przypadków potrafi połączyć i
uzupełnić wyrażenia,
odpowiedzieć na pytania i
wskazać odpowiednie ilustracje
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
różnych zainteresowań. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi potrafi połączyć i
uzupełnić wyrażenia,
odpowiedzieć na pytania i
wskazać odpowiednie ilustracje
popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną
myśl wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu informacje dotyczące
różnych zainteresowań. Na
podstawie wysłuchanej
wypowiedzi potrafi połączyć i
uzupełnić wyrażenia,
odpowiedzieć na pytania i
wskazać odpowiednie ilustracje
popełniając bardzo liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące różnych
zainteresowań. Tworzy
poprawny wpis na blogu na
temat zainteresowań kolegów.
Tworzy własną pracę na temat
swoich zainteresowań.

Uczeń odpowiada na większość
pytań dotyczących różnych
zainteresowań. Tworzy w wpis
na blogu na temat
zainteresowań kolegów. Tworzy
własną pracę na temat swoich
zainteresowań zawierającą
nieliczne błędy.

Uczeń odpowiada na niektóre
pytania dotyczące różnych
zainteresowań. Tworzy w
większości komunikatywny wpis
na blogu na temat
zainteresowań kolegów
popełniając liczne błędy

Uczeń z trudem odpowiada na
niektóre pytania dotyczące
różnych zainteresowań. Tworzy
wpis na blogu lub jego fragmenty
na temat zainteresowań kolegów
popełniając bardzo liczne błędy

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi
rozmowę na temat sportów i
zainteresowań oraz rzeczy,
które umie i nie umie zrobić.

Uczeń na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat
sportów i zainteresowań oraz
rzeczy, które umie i nie umie

Uczeń z pewnym trudem
uczestniczy w rozmowie na
temat sportów i zainteresowań
oraz rzeczy, które umie i nie

Uczeń z trudnością uczestniczy w
rozmowie na temat sportów i
zainteresowań oraz rzeczy, które
umie i nie umie zrobić

Chętnie uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań oraz wskazywaniu
podobieństw w zakresie
umiejętności. Potrafi
przeprowadzić prosta
rozmowę telefoniczną.

zrobić.Uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań oraz wskazywaniu
podobieństw w zakresie
umiejętności. Potrafi
przeprowadzić prosta rozmowę
telefoniczną, popełniając
nieliczne błędy.

umie zrobić popełniając liczne
błędy. Uczestniczy w grach
polegających na polegających na
powtarzaniu zdań oraz
wskazywaniu podobieństw w
zakresie umiejętności. Potrafi
przeprowadzić prosta rozmowę
telefoniczną, popełniając liczne
błędy.

popełniając bardzo liczne błędy.
Nieudolnie uczestniczy w grach
polegających na powtarzaniu
zdań oraz wskazywaniu
podobieństw w zakresie
umiejętności. Potrafi
przeprowadzić prosta rozmowę
telefoniczną lub jej fragmenty,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 4; wymienia
czynności codzienne i nazwy
instrumentów. Tworzy
poprawne lub niemal
poprawne zdania oznajmujące
i przeczące w czasie present
continuous. Tworzy pytania
ogólne i szczegółowe (wh
questions) w czasie present
continuous.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje wiele wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 4;
wymienia czynności codzienne i
nazwy instrumentów. Tworzy
zdania oznajmujące i przeczące
w czasie present continuous.
Tworzy pytania ogólne i
szczegółowe (wh questions) w
czasie present continuous
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje część wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 4;
wymienia czynności codzienne i
nazwy instrumentów. Tworzyw
większości komunikatywne
zdania oznajmujące i przeczące
w czasie present continuous.
Tworzy komunikatywne, mimo
licznych błędów, pytania ogólne
i szczegółowe (wh questions) w
czasie present continuous .

Uczeń posługuje się
ograniczonym słownictwem z
zakresu słownictwa z rozdziału 4;
wymienia czynności codzienne i
nazwy instrumentów. Tworzy
zdania oznajmujące, przeczące
oraz pytania ogólne i
szczegółowe (wh questions) w
czasie present continuous
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl tekstów oraz
znajduje określone informacje
w tekstach opisujących
czynności codzienne. Na

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl tekstów
oraz znajduje określone
informacje w tekstach
opisujących czynności

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl tekstu oraz
znajduje niektóre informacje w
tekstach opisujących czynności
codzienne. Na podstawie

Uczeń z trudem określa główną
myśl tekstu oraz znajduje
niektóre informacje w tekstach
opisujących czynności codzienne.
Na podstawie przeczytanego

podstawie przeczytanego
tekstu potrafi odpowiedzieć na
pytania i oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe.

codzienne. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania i oraz
zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe, popełniając nieliczne
błędy.

przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na niektóre
pytania i oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe,
popełniając liczne błędy.

tekstu potrafi odpowiedzieć na
niektóre pytania i oraz zaznaczyć
zdania prawdziwe i fałszywe,
popełniając bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa główną myśl
oraz wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie telefonicznej oraz
wypowiedziach dotyczących
spędzania wolnego czasu i
odpowiada na pytania.

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl oraz
wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie telefonicznej oraz
wypowiedziach dotyczących
spędzania wolnego czasu i
odpowiada na większość pytań,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl oraz
wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie telefonicznej oraz
wypowiedziach dotyczących
spędzania wolnego czasu i
odpowiada na część pytań,
popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną
myśl oraz wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie telefonicznej oraz
wypowiedziach dotyczących
spędzania wolnego czasu i
odpowiada na niektóre pytania,
popełniając bardzo liczne błędy.
.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące
czynności codziennych i
bezbłędnie lub prawie
bezbłędnie opisuje typowy
dzień z życia kolegi. Tworzy
plakat reklamujący zajęcia
pozalekcyjne w swojej szkole.

Uczeń odpowiada na większość
pytań dotyczących czynności
codziennych i bezbłędnie lub
prawie bezbłędnie opisuje
typowy dzień z życia kolegi.
Tworzy plakat reklamujący
zajęcia pozalekcyjne w swojej
szkole zawierający nieliczne
błędy.

Uczeń z pewną trudnością
odpowiada na pytania
dotyczące czynności
codziennych i w sposób
komunikatywny opisuje typowy
dzień z życia kolegi, popełniając
liczne błędy.

Uczeń z trudem odpowiada na
niektóre pytania dotyczące
czynności codziennych i opisuje
typowy dzień z życia kolegi lub
tworzy fragmenty opisu,
popełniając bardzo liczne błędy.

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi
rozmowę na temat czynności
codziennych. Potrafi
zaproponować wspólne
spędzenie czasu i zareagować
na propozycję. Chętnie
uczestniczy w grach słownych

Uczeń na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat
czynności codziennych. Potrafi
zaproponować wspólne
spędzenie czasu i zareagować
na propozycje popełniając
nieliczne błędy. Chętnie

Uczeń z pewną trudnością
prowadzi rozmowę na temat
czynności codziennych. Potrafi
zaproponować wspólne
spędzenie czasu i zareagować na
propozycje popełniając liczne
błędy. Uczestniczy w grach

Uczeń z trudem prowadzi
rozmowę na temat czynności
codziennych. Potrafi
zaproponować wspólne
spędzenie czasu i zareagować na
propozycje popełniając bardzo
liczne błędy. Nieudolnie

polegających np. na
odgadywaniu nazw
instrumentów.

uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu nazw
instrumentów.

słownych polegających np. na
odgadywaniu nazw
instrumentów.

uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu nazw
instrumentów.

UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 5; wymienia
czynności wykonywane
regularnie, określa pory dnia i
godziny. Tworzy poprawne lub
niemal poprawne zdania
oznajmujące i przeczące w
czasie present simple z
użyciem przysłówków
częstotliwości: always, often
etc.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje wiele wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 5;
wymienia czynności
wykonywane regularnie, określa
pory dnia i godziny. Tworzy
zdania oznajmujące i przeczące
w czasie present simple z
użyciem przysłówków
częstotliwości: always, often etc
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje część wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 5;
wymienia czynności
wykonywane regularnie, określa
pory dnia i godziny. Tworzy,
pomimo błędów, w większości
komunikatywne zdania
oznajmujące i przeczące w
czasie present simple z użyciem
przysłówków częstotliwości:
always, often etc.

Uczeń posługuje się
ograniczonym słownictwem z
zakresu słownictwa z rozdziału 5;
wymienia czynności wykonywane
regularnie, określa pory dnia i
godziny. Tworzy zdania
oznajmujące i przeczące w czasie
present simple z użyciem
przysłówków częstotliwości:
always, often etc popełniając
bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl i odnajduje
określone informacje w
tekstach opisujących czynności
codzienne wykonywane
regularnie. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania,
zaznaczyć zdania prawdziwe i

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl i odnajduje
określone informacje w tekstach
opisujących czynności
codzienne wykonywane
regularnie. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania,
zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i uzupełnia luki w

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl i odnajduje
niektóre informacje w tekstach
opisujących czynności
codzienne wykonywane
regularnie. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania,
zaznaczyć zdania prawdziwe i

Uczeń z trudem określa główną
myśl i odnajduje niektóre
informacje w tekstach
opisujących czynności codzienne
wykonywane regularnie. Na
podstawie przeczytanego tekstu
potrafi odpowiedzieć niektóre
pytania, zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe i uzupełnia

fałszywe i uzupełnia luki w
tekście.

tekście popełniając nieliczne
błędy.

fałszywe i uzupełnia luki w
tekście popełniając liczne błędy.

luki w tekście popełniając bardzo
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń określa główną myśl
oraz wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie na temat organizacji
dnia, odpowiada na pytania i
uszeregowuje zdania w
odpowiedniej kolejności.
Określa główną myśl
wypowiedzi i odpowiada na
pytania na temat obchodzenia
różnych świąt.

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl oraz
wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie na temat organizacji
dnia, odpowiada na pytania i
uszeregowuje zdania w
odpowiedniej kolejności.
Określa główną myśl
wypowiedzi i odpowiada na
pytania na temat obchodzenia
różnych świąt, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl oraz
wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie na temat organizacji
dnia i wypowiedzi na temat
obchodzenia różnych świąt,
odpowiada na część pytań i
uszeregowuje zdania w
odpowiedniej, popełniając
liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną
myśl oraz wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie na temat organizacji
dnia i wypowiedzi na temat
obchodzenia różnych świąt,
odpowiada na niektóre pytania i
uszeregowuje zdania w
odpowiedniej, popełniając
bardzo liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące
czynności codziennych
powtarzanych regularnie.
Bezbłędnie lub prawie
bezbłędnie opisuje swój
typowy tydzień. Tworzy plakat
ilustrujący jego typowy dzień.

Uczeń odpowiada na większość
pytań dotyczących czynności
codziennych powtarzanych
regularnie. Prawie bezbłędnie
opisuje swój typowy tydzień.
Tworzy plakat ilustrujący jego
typowy dzień, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
odpowiada na pytania
dotyczące czynności
codziennych powtarzanych
regularnie. Opisuje swój typowy
tydzień, popełniając liczne
błędy.

Uczeń z trudem odpowiada na
niektóre pytania dotyczące
czynności codziennych
powtarzanych regularnie.
Opisuje swój typowy tydzień lub
tworzy fragmenty opisu,
popełniając bardzo liczne błędy.

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi
rozmowę na temat czynności
codziennych wykonywanych
regularnie. Potrafi porównać
rozkład dnia z kolegą. Używa
form grzecznościowych w
pytaniach i odpowiedziach.

Uczeń na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat
czynności codziennych
wykonywanych regularnie.
Potrafi porównać rozkład dnia z
kolegą popełniając nieliczne
błędy. Używa form

Uczeń z pewną trudnością
prowadzi rozmowę na temat
czynności codziennych
wykonywanych regularnie.
Potrafi porównać rozkład dnia z
kolegą popełniając liczne błędy.
Z pewną trudnością używa form

Uczeń z trudem prowadzi
rozmowę na temat czynności
codziennych wykonywanych
regularnie. Porównuje rozkład
dnia z kolegą popełniając bardzo
liczne błędy. Nieporadnie używa
form grzecznościowych w

Chętnie uczestniczy w grach
słownych polegających np. na
odgadywaniu narysowanych
przez kolegów czynności
codziennych.

grzecznościowych w pytaniach i
odpowiedziach. Chętnie
uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu narysowanych
przez kolegów czynności
codziennych.

grzecznościowych w pytaniach i
odpowiedziach. Uczestniczy w
grach słownych polegających
np. na odgadywaniu
narysowanych przez kolegów
czynności codziennych.

pytaniach i odpowiedziach i
uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu narysowanych
przez kolegów czynności
codziennych.

UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 6; wymienia środki
transportu i artykuły
żywnościowe. Tworzy
poprawne lub niemal
poprawne zdania oznajmujące
i pytania w czasie present
simple głównie z czasownikami
love, like, hate.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje cały poznany zakres
słownictwa z rozdziału 6;
wymienia środki transportu i
artykuły żywnościowe. Tworzy
zdania oznajmujące i pytania w
czasie present simple głównie z
czasownikami love, like, hate
popełniając nieliczne błędy.
.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6; wymienia środki
transportu i artykuły
żywnościowe. Tworzy, pomimo
błedów, w większości
komunikatywne zdania
oznajmujące i pytania w czasie
present simple głównie z
czasownikami love, like, hate.

Uczeń posługuje się
ograniczonym słownictwem z
zakresu słownictwa z rozdziału 6;
wymienia środki transportu i
artykuły żywnościowe. Tworzy w
zdania oznajmujące i pytania w
czasie present simple głównie z
czasownikami love, like, hate
popełniając bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl i odnajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących diety i
zdrowego żywienia. Na
podstawie przeczytanego
tekstu potrafi odpowiedzieć na
pytania, uzupełnić luki w
zdaniach, opracować ankietę
dotyczącą zdrowej diety i

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl i odnajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących diety i zdrowego
żywienia. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania,
uzupełnić luki w zdaniach,
opracować ankietę dotyczącą
zdrowej diety i odpowiedzieć na

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl i odnajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących diety i zdrowego
żywienia. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania,
uzupełnić luki w zdaniach,
opracować ankietę dotyczącą
zdrowej diety i odpowiedzieć na

Uczeń z trudem określa główną
myśl i odnajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących diety i zdrowego
żywienia. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na niektóre
pytania, uzupełnić luki w
zdaniach, opracować ankietę
dotyczącą zdrowej diety i

odpowiedzieć na pytania
ankiety.

pytania ankiety popełniając
nieliczne błędy.

pytania ankiety popełniając
liczne błędy.

odpowiedzieć na pytania ankiety
popełniając bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń rozumie główną myśl
wysłuchanej historyjki i potrafi
dopowiedzieć jej zakończenie.
Wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie na temat produktów
żywnościowych, odpowiada na
pytania, wskazuje wymienione
produkty i uzupełnia zdania.

Uczeń rozumie główną myśl
wysłuchanej historyjki i na ogół
poprawnie potrafi dopowiedzieć
jej zakończenie. Wyszukuje
szczegółowe informacje w
wysłuchanej rozmowie na temat
produktów żywnościowych,
odpowiada na pytania, wskazuje
wymienione produkty i
uzupełnia zdania, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl
wysłuchanej historyjki i
dopowiada jej zakończenie
popełniając liczne błędy.
Wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie na temat produktów
żywnościowych, odpowiada na
niektóre pytania, wskazuje
wymienione produkty i
uzupełnia zdania, popełniając
liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną
myśl wysłuchanej historyjki i, z
pomocą nauczyciela, dopowiada
jej zakończenie popełniając liczne
błędy. Wyszukuje szczegółowe
informacje w wysłuchanej
rozmowie na temat produktów
żywnościowych, odpowiada na
niektóre pytania, wskazuje
wymienione produkty i uzupełnia
zdania, popełniając bardzo liczne
błędy.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące jedzenia i
kupowanych produktów
żywnościowych. Bezbłędnie
lub prawie bezbłędnie
opracowuje ankietę na temat
zdrowego odżywiania się.
Tworzy plakat ilustrujący
zdrowy sposób odżywiania
kolegów.

Uczeń swobodnie odpowiada na
większość pytań dotyczących
jedzenia i kupowanych
produktów żywnościowych.
Prawie bezbłędnie opracowuje
ankietę na temat zdrowego
odżywiania się. Tworzy plakat
ilustrujący zdrowy sposób
odżywiania kolegów popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
odpowiada na część pytań
dotyczących jedzenia i
kupowanych produktów
żywnościowych. Opracowuje
ankietę na temat zdrowego
odżywiania popełniając liczne
błędy.

Uczeń z trudem odpowiada na
niektóre pytania dotyczące
jedzenia i kupowanych
produktów żywnościowych.
Opracowuje ankietę na temat
zdrowego odżywiania lub jej
fragmenty popełniając bardzo
liczne błędy.

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi
wywiad i odpowiada na
pytania na temat różnych
czynności oraz zakupów.
Bezbłędnie lub prawie

Uczeń na ogół poprawnie
prowadzi wywiad i odpowiada
na pytania na temat różnych
czynności oraz zakupów. Prawie
bezbłędnie odgrywa scenkę

Uczeń z pewną trudnością
prowadzi wywiad, odpowiada
na pytania na temat różnych
czynności oraz zakupów oraz
odgrywa scenkę zakupów w

Uczeń z trudem prowadzi
wywiad, odpowiada na pytania
na temat różnych czynności oraz
zakupów oraz odgrywa scenkę
zakupów w sklepie popełniając

bezbłędnie odgrywa scenkę
zakupów w sklepie. Chętnie
uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu narysowanych
przez kolegów produktów
żywnościowych.

zakupów w sklepie. Chętnie
uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu narysowanych
przez kolegów produktów
żywnościowych.

sklepie popełniając liczne błędy.
Uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu narysowanych
przez kolegów produktów
żywnościowych.

bardzo liczne błędy. Nieporadnie
uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
odgadywaniu narysowanych
przez kolegów produktów
żywnościowych.

UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 7; wymienia
przedmioty w pokoju, potrafi
określić do kogo należą (używa
rzeczowników w dopełniaczu).
Tworzy poprawne lub niemal
poprawne zdania oznajmujące,
przeczące i pytania z formą
have got.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje cały poznany zakres
słownictwa z rozdziału 7;
wymienia przedmioty w pokoju,
potrafi określić do kogo należą
(używa rzeczowników w
dopełniaczu). Tworzy zdania
oznajmujące, przeczące i
pytania z formą have got
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje słownictwo z rozdziału
7; wymienia przedmioty w
pokoju, potrafi określić do kogo
należą (używa rzeczowników w
dopełniaczu). Tworzy, pomimo
błędów, w większości
komunikatywne zdania
oznajmujące, przeczące i
pytania z formą have got.

Uczeń posługuje się
ograniczonym słownictwem z
rozdziału 7; wymienia niektóre
przedmioty w pokoju, potrafi
określić do kogo należą (używa
rzeczowników w dopełniaczu).
Tworzy zdania oznajmujące,
przeczące i pytania z formą have
got popełniając bardzo liczne
błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl i odnajduje
określone informacje w
tekstach dotyczących pokoju i
przedmiotów znajdujących się
w nim. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania,

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl i odnajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących pokoju i
przedmiotów znajdujących się w
nim. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na pytania,
połączyć części zdań i wybrać

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl i odnajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących pokoju i
przedmiotów znajdujących się w
nim. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na część pytań,
połączyć części zdań i wybrać

Uczeń z trudem określa główną
myśl i odnajduje określone
informacje w tekstach
dotyczących pokoju i
przedmiotów znajdujących się w
nim. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
odpowiedzieć na niektóre
pytania, połączyć części zdań i
wybrać właściwe zakończenie

połączyć części zdań i wybrać
właściwe zakończenie zdania.

właściwe zakończenie zdania,
popełniając nieliczne błędy.

właściwe zakończenie zdania,
popełniając liczne błędy.

zdania, popełniając bardzo liczne
błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń rozumie główne myśli
nagrań, w których osoby
opowiadają o rzeczach
należących do nich. Poprawnie
wyszukuje szczegółowe
informacje i potrafi wskazać
wymienione przedmioty,
dopasować osoby do
posiadanych przedmiotów i
odpowiedzieć na pytania.

Uczeń rozumie główne myśli
nagrań, w których osoby
opowiadają o rzeczach
należących do nich. Na ogół
poprawnie wyszukuje
szczegółowe informacje i potrafi
wskazać wymienione
przedmioty, dopasować osoby
do posiadanych przedmiotów i
odpowiedzieć na pytania
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główne myśli nagrań, w
których osoby opowiadają o
rzeczach należących do nich.
Wyszukuje część szczegółowych
informacji i potrafi wskazać
wymienione przedmioty,
dopasować osoby do
posiadanych przedmiotów i
odpowiedzieć na pytania
popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główne
myśli nagrań, w których osoby
opowiadają o rzeczach
należących do nich. Wyszukuje
niektóre szczegółowe informacje
i potrafi wskazać wymienione
przedmioty, dopasować osoby do
posiadanych przedmiotów i
odpowiedzieć na pytania
popełniając bardzo liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące
przedmiotów znajdujących się
w pokoju. Bezbłędnie lub
prawie bezbłędnie opisuje
pokoje. Tworzy opisowy plan
swojej wymarzonej sypialni.

Uczeń swobodnie odpowiada na
większość pytań dotyczących
przedmiotów znajdujących się w
pokoju. Prawie bezbłędnie
opisuje pokoje. Tworzy opisowy
plan swojej wymarzonej
sypialni, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń odpowiada na część
pytań dotyczących przedmiotów
znajdujących się w pokoju.
Opisuje pokoje, popełniając
liczne błędy.

Uczeń z trudem odpowiada na
niektóre pytania dotyczące
przedmiotów znajdujących się w
pokoju. Opisuje pokoje lub
tworzy fragmenty opisów,
popełniając bardzo liczne błędy.

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie pyta i
odpowiada na pytania
dotyczące posiadanych
przedmiotów i wskazuje, które
przedmioty wymienione są
także przez kolegów.
Bezbłędnie lub prawie
bezbłędnie prosi o pozwolenie
i wyraża zgodę lub odmawia

Uczeń na ogół poprawnie pyta i
odpowiada na pytania
dotyczące posiadanych
przedmiotów i wskazuje, które
przedmioty wymienione są
także przez kolegów. Prawie
bezbłędnie prosi o pozwolenie i
wyraża zgodę lub odmawia
zgody na prośbę. Chętnie

Uczeń z pewną trudnością pyta i
odpowiada na pytania
dotyczące posiadanych
przedmiotów i wskazuje, które
przedmioty wymienione są
także przez kolegów. Prosi o
pozwolenie i wyraża zgodę lub
odmawia zgody na prośbę
popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudem zadaje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące
posiadanych przedmiotów i
wskazuje, które przedmioty
wymienione są także przez
kolegów. Prosi o pozwolenie i
wyraża zgodę lub odmawia zgody
na prośbę popełniając bardzo
liczne błędy. Nieporadnie

zgody na prośbę. Chętnie
uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
powtarzaniu i przekazywaniu
szeptem zdań powiedzianych
przez kolegów.

uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
powtarzaniu i przekazywaniu
szeptem zdań powiedzianych
przez kolegów.

Uczestniczy w grach słownych
polegających np. na
powtarzaniu i przekazywaniu
szeptem zdań powiedzianych
przez kolegów.

uczestniczy w grach słownych
polegających np. na powtarzaniu
i przekazywaniu szeptem zdań
powiedzianych przez kolegów.

UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków
językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały
poznany zakres słownictwa z
rozdziału 8; wymienia obiekty
w mieście i atrakcje w
wesołym miasteczku. Tworzy
poprawne lub niemal
poprawne zdania oznajmujące,
przeczące i pytania z formami
there is/ there are oraz
przyimkami miejsca.

Uczeń w większości poprawnie
stosuje słownictwo z rozdziału
8; wymienia obiekty w mieście i
atrakcje w wesołym miasteczku.
Tworzy zdania oznajmujące,
przeczące i pytania z formami
there is/ there are oraz
przyimkami miejsca popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
stosuje słownictwo z rozdziału
8; wymienia obiekty w mieście i
atrakcje w wesołym miasteczku.
Tworzy, pomimo błędów, w
większości komunikatywne
zdania oznajmujące, przeczące i
pytania z formami there is/
there are oraz przyimkami
miejsca.

Uczeń stosuje ograniczone
słownictwo z rozdziału 8;
wymienia obiekty w mieście i
atrakcje w wesołym miasteczku.
Tworzy, zdania oznajmujące,
przeczące i pytania z formami
there is/ there are oraz
przyimkami miejsca popełniając
bardzo liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi
pisemnej

Uczeń bez trudu określa
główną myśl i odnajduje
określone informacje w
wiadomościach tekstowych
dotyczących atrakcji w
wesołym miasteczku. Na
podstawie przeczytanego
tekstu potrafi wskazać
wymienione atrakcje,
odpowiedzieć na pytania i

Uczeń na ogół poprawnie
określa główną myśl i odnajduje
określone informacje w
wiadomościach tekstowych
dotyczących atrakcji w wesołym
miasteczku. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
wskazać wymienione atrakcje,
odpowiedzieć na pytania i
wybrać wesołe miasteczko,

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl i odnajduje
określone informacje w
wiadomościach tekstowych
dotyczących atrakcji w wesołym
miasteczku. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
wskazać wymienione atrakcje,
odpowiedzieć na część pytań i
wybrać wesołe miasteczko,

Uczeń z trudem określa główną
myśl i odnajduje określone
informacje w wiadomościach
tekstowych dotyczących atrakcji
w wesołym miasteczku. Na
podstawie przeczytanego tekstu
potrafi wskazać wymienione
atrakcje, odpowiedzieć na
niektóre pytania i wybrać wesołe
miasteczko, które bardziej mu się

wybrać wesołe miasteczko,
które bardziej mu się podoba.

które bardziej mu się podoba,
popełniając nieliczne błędy.

które bardziej mu się podoba,
popełniając liczne błędy.

podoba, popełniając bardzo
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze
słuchu

Uczeń rozumie główną myśl i
wyszukuje szczegółowe
informacje w wypowiedziach
osób opisujących miasto i
opowiadających o
znajdujących się w nim
obiektach. Na podstawie
wysłuchanych nagrań
odpowiada na pytania.

Uczeń rozumie główną myśl i na
ogół poprawnie wyszukuje
szczegółowe informacje w
wypowiedziach osób
opisujących miasto i
opowiadających o znajdujących
się w nim obiektach. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
odpowiada na pytania
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością
określa główną myśl i wyszukuje
szczegółowe informacje w
wypowiedziach osób
opisujących miasto i
opowiadających o znajdujących
się w nim obiektach. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
odpowiada na część pytań
popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną
myśl i wyszukuje szczegółowe
informacje w wypowiedziach
osób opisujących miasto i
opowiadających o znajdujących
się w nim obiektach. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
odpowiada na niektóre pytania
popełniając liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w
formie pisemnej

Uczeń swobodnie odpowiada
na pytania dotyczące obiektów
znajdujących się w mieście i
atrakcji w wesołym
miasteczku. Bezbłędnie lub
prawie bezbłędnie planuje i
zapisuje wiadomości tekstowe
o wesołym miasteczku. Tworzy
poprawny lub w większości
poprawny lapbook (tekst z
ciekawostkami) o wesołym
miasteczku.

Uczeń odpowiada na pytania
dotyczące obiektów
znajdujących się w mieście i
atrakcji w wesołym miasteczku.
Prawie bezbłędnie planuje i
zapisuje wiadomości tekstowe o
wesołym miasteczku. Tworzy
poprawny lub w większości
poprawny lapbook (tekst z
ciekawostkami) o wesołym
miasteczku.

Uczeń odpowiada na część
pytań dotyczących obiektów
znajdujących się w mieście i
atrakcji w wesołym miasteczku.
Planuje i zapisuje wiadomości
tekstowe o wesołym
miasteczku, popełniając liczne
błędy.

Uczeń z trudem na pytania
dotyczące obiektów znajdujących
się w mieście i atrakcji w
wesołym miasteczku. Planuje i
zapisuje wiadomości tekstowe
lub fragmenty wypowiedzi o
wesołym miasteczku, popełniając
bardzo liczne błędy.

Mówienie i reagowanie w
formie ustnej

Uczeń poprawnie pyta i
odpowiada na pytania
dotyczące mapy miasta i
obiektów w mieście.
Bezbłędnie lub prawie
bezbłędnie prosi o wskazanie

Uczeń na ogół poprawnie pyta i
odpowiada na pytania
dotyczące mapy miasta i
obiektów w mieście. Prawie
bezbłędnie prosi o wskazanie
drogi i udziela wskazówek.

Uczeń z pewna trudnością pyta i
odpowiada na pytania
dotyczące mapy miasta i
obiektów w mieście. Prosi o
wskazanie drogi i udziela
wskazówek popełniając liczne

Uczeń z trudem zadaje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące
mapy miasta i obiektów w
mieście. Prosi o wskazanie drogi i
udziela wskazówek popełniając
bardzo liczne błędy. Nieporadnie

drogi i udziela wskazówek.
Chętnie uczestniczy w grach
słownych polegających np.
opisywaniu miejsc i
odgadywaniu, o jakie miejsce
chodzi.

Chętnie uczestniczy w grach
słownych polegających np.
opisywaniu miejsc i
odgadywaniu, o jakie miejsce
chodzi.

błędy. Chętnie uczestniczy w
grach słownych polegających
np. opisywaniu miejsc i
odgadywaniu, o jakie miejsce
chodzi.

uczestniczy w grach słownych
polegających np. opisywaniu
miejsc i odgadywaniu, o jakie
miejsce chodzi.

Link dla klasy V
Kryteria oceny
UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 1;
poprawnie nazywa członków rodziny,
stosuje przymiotniki określające
wygląd zewnętrzny oraz cechy
charakteru. Tworzy poprawne lub
niemal poprawne zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z użyciem
czasownika be oraz have got w czasie
teraźniejszym. Stosuje poprawnie
pytania What is (he) like? What does
he look like?

Uczeń w większości poprawnie stosuje
wiele wyrażeń z zakresu słownictwa z
rozdziału 1; nazywa członków rodziny,
stosuje przymiotniki określające wygląd
zewnętrzny oraz cechy charakteru.
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z użyciem czasownika be
oraz have got popełniając nieliczne
błędy. Na ogół poprawnie stosuje
pytania What is (he) like? What does he
look like?

Uczeń, popełniając dość liczne błędy,
stosuje część wyrażeń z zakresu
słownictwa z rozdziału 1; nazywa
członków rodziny, stosuje przymiotniki
określające wygląd zewnętrzny oraz
cechy charakteru. Tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące z
użyciem czasownika be oraz have to
popełniając dość liczne błędy Z pewną
trudnością i nie zawsze poprawnie
stosuje pytania What is (he) like? What
does he look like?

Uczeń posługuje się ograniczonym
zakresem słownictwa z rozdziału 1:
popełniając liczne błędy nazywa członków
rodziny, stosuje przymiotniki określające
wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru
Tworzac zdania z czasownikiem be oraz
have got w czasie teraźniejszym popełnia
liczne błędy. Z trudnością stosuje pytania
What is (he) like? What does he look like?

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń bez trudu i poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu
tekstu, określa intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących rodziny, wyglądu
zewnętrznego i cech charakteru oraz
upodobań, a także jesiennych świąt.
Na podstawie przeczytanego tekstu
potrafi poprawnie wybrać odpowiedź,
uzupełnić luki w tekście, zaznaczyć

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
określa intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących rodziny, wyglądu
zewnętrznego i cech charakteru oraz
upodobań, a także jesiennych świąt. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając nieliczne błędy potrafi
wybrać odpowiedź, uzupełnić luki w
tekście, zaznaczyć zdania prawdziwe i

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
określa intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących rodziny, wyglądu
zewnętrznego i cech charakteru oraz
upodobań, a także jesiennych świąt. Na
podstawie przeczytanego tekstu z
pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy, wybiera poprawną
odpowiedź, uzupełnia luki w tekście,

Uczeń z trudem określa główną myśl
tekstu lub fragmentu tekstu, określa
intencje autora, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących rodziny, wyglądu
zewnętrznego i cech charakteru oraz
upodobań, a także jesiennych świąt. Na
podstawie przeczytanego tekstu z
trudnością i popełniając liczne błędy,
wybiera poprawną odpowiedź, uzupełnia
luki w tekście, zaznacza zdania

zdania prawdziwe i fałszywe, a także
odpowiedzieć na pytania.

fałszywe, a także odpowiedzieć na
pytania.

zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe,
a także odpowiada na pytania.

prawdziwe i fałszywe, a także odpowiada
na pytania

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie określa główną myśl
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl oraz znajduje w
nagraniu określone informacje
dotyczące członków rodziny, wyglądu
zewnętrznego oraz cech charakteru, a
także upodobań i jesiennych świąt. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
poprawnie odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl wypowiedzi, rozróżnia
formalny i nieformalny styl oraz znajduje
w nagraniu określone informacje
dotyczące członków rodziny, wyglądu
zewnętrznego oraz cech charakteru, a
także upodobań i jesiennych świąt. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl wypowiedzi, rozróżnia
formalny i nieformalny styl oraz znajduje
w nagraniu określone informacje
dotyczące członków rodziny, wyglądu
zewnętrznego oraz cech charakteru, a
także upodobań i jesiennych świąt. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach, popełniając dość liczne błędy..

Uczeń z trudem określa główną myśl
wypowiedzi, rozróżnia formalny i
nieformalny styl oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące członków
rodziny, wyglądu zewnętrznego oraz cech
charakteru, a także upodobań i
jesiennych świąt. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z trudnością
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach, popełniając liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
wygląd zewnętrzny, cechy charakteru
oraz upodobania członków rodziny, a
także przedstawia fakty dotyczące
jesiennych świąt, poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania
dotyczące wyglądu, cech charakteru i
upodobań. Tworzy poprawny i
zawierający szeroki zakres środków
językowych opis swojej rodziny w
oparciu o model.

Uczeń na ogół poprawnie opisuje
wygląd zewnętrzny, cechy charakteru
oraz upodobania członków rodziny, a
także przedstawia fakty dotyczące
jesiennych świąt; na ogół poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące wyglądu, cech
charakteru i upodobań. Tworzy
zawierający dość szeroki zakres
środków językowych opis swojej rodziny
w oparciu o model. Nieliczne błędy na
ogół nie zaburzają komunikacji.

Uczeń, popełniając dość liczne błędy,
opisuje wygląd zewnętrzny, cechy
charakteru oraz upodobania członków
rodziny, a także przedstawia fakty
dotyczące jesiennych świąt; z pewną
trudnością formułuje pytania i odpowiada
na pytania dotyczące wyglądu, cech
charakteru i upodobań. Tworzy opis
swojej rodziny w oparciu o model. Dość
liczne błędy czasami zaburzają
komunikację.

Uczeń, popełniając liczne błędy, opisuje
wygląd zewnętrzny, cechy charakteru
oraz upodobania członków rodziny, a
także przedstawia fakty dotyczące
jesiennych świąt; z trudnością formułuje
pytania i odpowiada na pytania dotyczące
wyglądu, cech charakteru i upodobań. Z
trudem tworzy opis swojej rodziny w
oparciu o model. Liczne błędy w dużym
stopniu zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę przedstawiając
siebie i inne osoby w sposób oficjalny i
mniej formalny, a także opisując
wygląd, cechy charakteru i
upodobania. Chętnie uczestniczy w
grach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach oraz zadaje pytania i
udziela odpowiedzi odnośnie członków
rodziny i ich cech.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę, przedstawiając siebie i inne
osoby w sposób oficjalny i mniej
formalny, a także opisując wygląd, cechy
charakteru i upodobania. Uczestniczy w
grach; popełniając nieliczne błędy,
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach oraz dość swobodnie zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
członków rodziny i ich cech.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę, przedstawiając siebie i inne
osoby w sposób oficjalny i mniej
formalny, a także opisując wygląd, cechy
charakteru i upodobania. Uczestniczy w
grach; przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach oraz
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie członków rodziny i ich cech,
popełniając dość liczne błędy miejscami
zaburzające komunikację.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę,
przedstawiając siebie i inne osoby, a
także opisując wygląd, cechy charakteru i
upodobania. Z trudnością uczestniczy w
grach. Popełnia liczne błędy przekazując
informacje przedstawione na ilustracjach.
Błędy towarzyszące wypowiedziom
ustnym odnośnie członków rodziny i ich
cech, często zakłócają komunikację..

UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
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Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 2;
poprawnie nazywa zawody i miejsca
pracy; poprawnie stosuje przysłówki
częstotliwości, przyimki czasu i inne
określenia czasu dla teraźniejszości.
Tworzy bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z w czasie
Present Simple.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
2; na ogół poprawnie nazywa zawody i
miejsca pracy oraz stosuje przysłówki
częstotliwości, przyimki czasu i inne
określenia czasu dla teraźniejszości.
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z w czasie Present Simple
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając dość liczne błędy,
posługuje się słownictwem z rozdziału 2;
nazywa niektóre zawody i miejsca pracy;
z pewną trudnością stosuje przysłówki
częstotliwości, przyimki czasu i inne
określenia czasu dla teraźniejszości.
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z w czasie Present Simple
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy,
posługuje się ograniczonym słownictwem
z rozdziału 2; nazywa niektóre zawody i
miejsca pracy; z trudnością stosuje
przysłówki częstotliwości, przyimki czasu i
inne określenia czasu dla teraźniejszości.
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z w czasie Present Simple
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń bez trudu i poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu
tekstu, określa intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
różnych zawodów oraz miejsc pracy.
Na podstawie przeczytanego tekstu
potrafi poprawnie wybrać odpowiedź,
uzupełnić luki w tekście lub uzupełnić
tabelę informacjami z tekstu,
poprawnie zaznacza zdania
prawdziwe i fałszywe, a także
odpowiada na pytania dotyczące
tekstu.

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
określa intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących różnych zawodów oraz
miejsc pracy. Na podstawie
przeczytanego tekstu popełniając
nieliczne błędy wybiera odpowiedź,
uzupełnia luki w tekście lub uzupełnia
tabelę informacjami z tekstu, na ogół
poprawnie zaznacza zdania prawdziwe i
fałszywe, a także odpowiada na pytania
dotyczące tekstu.

Uczeń z pewna trudnością i popełniając
dość liczne błędy, określa główną myśl
tekstu lub fragmentu tekstu, określa
intencje autora, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
różnych zawodów oraz miejsc pracy. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając dość liczne błędy wybiera
odpowiedź, uzupełnia luki w tekście lub
uzupełnia tabelę informacjami z tekstu, a
także zaznacza zdania prawdziwe i
fałszywe oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne
błędy, określa główną myśl tekstu lub
fragmentu tekstu, określa intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących różnych zawodów oraz
miejsc pracy. Na podstawie
przeczytanego tekstu popełniając liczne
błędy wybiera odpowiedź, uzupełnia luki
w tekście lub uzupełnia tabelę
informacjami z tekstu, a także zaznacza
zdania prawdziwe i fałszywe oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie reaguje na
wypowiedzi, określa główną myśl
wypowiedzi i intencje rozmówców oraz
znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące wykonywania
różnych zawodów, a także miejsc
pracy. Na podstawie wysłuchanych
nagrań poprawnie dobiera ilustracje,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki
w zdaniach.

Uczeń zazwyczaj poprawnie reaguje na
wypowiedzi, określa główną myśl
wypowiedzi i intencje rozmówców oraz
znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące wykonywania
różnych zawodów, a także miejsc pracy.
Na podstawie wysłuchanych nagrań
dobiera ilustracje, odpowiada na pytania
i uzupełnia luki w zdaniach popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
wypowiedzi, określa główną myśl
wypowiedzi i intencje rozmówców oraz
znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące wykonywania
różnych zawodów, a także miejsc pracy.
Na podstawie wysłuchanych nagrań
dobiera ilustracje, odpowiada na pytania
i uzupełnia luki w zdaniach popełniając
dość liczne błędy.

Uczeń z trudnością reaguje na
wypowiedzi, określa główną myśl
wypowiedzi i intencje rozmówców oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące wykonywania różnych
zawodów, a także miejsc pracy. Na
podstawie wysłuchanych nagrań dobiera
ilustracje, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach popełniając
liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
miejsca pracy, a także opowiada o
czynnościach i przedstawia fakty
dotyczące zawodów; poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące zawodów i miejsc
pracy. Poprawnie parafrazuje zdania.
W oparciu o model tworzy poprawny i
zawierający szeroki zakres środków

Uczeń popełniając nieliczne błędy
opisuje miejsca pracy, a także opowiada
o czynnościach i przedstawia fakty
dotyczące zawodów; na ogół poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące zawodów i miejsc
pracy, a także składa życzenia i
gratulacje oraz reaguje na nie. Na ogół
poprawnie parafrazuje zdania. W

Uczeń popełniając dość liczne błędy
opisuje miejsca pracy, a także opowiada
o czynnościach i przedstawia fakty
dotyczące zawodów; z pewną trudnością
formułuje pytania i odpowiada na pytania
dotyczące zawodów i miejsc pracy, a
także składa życzenia i gratulacje oraz
reaguje na nie. Z pewną trudnością
parafrazuje zdania. W oparciu o model

Uczeń popełniając liczne błędy opisuje
miejsca pracy, a także opowiada o
czynnościach i przedstawia fakty
dotyczące zawodów; z trudnością
formułuje pytania i odpowiada na pytania
dotyczące zawodów i miejsc pracy, a
także składa życzenia i gratulacje oraz
reaguje na nie. Z trudnością parafrazuje
zdania. W oparciu o model tworzy tekst o

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

językowych tekst o zawodach
członków swojej rodziny oraz
ogłoszenie o pracy. Swobodnie składa
życzenia i gratulacje oraz reaguje na
nie.

oparciu o model tworzy zawierający
dość szeroki zakres środków
językowych tekst o zawodach członków
swojej rodziny oraz ogłoszenie o pracy.
Nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji.

tworzy tekst o zawodach członków
swojej rodziny oraz ogłoszenie o pracy.
Dość liczne błędy miejscami zaburzają
komunikację.

zawodach członków swojej rodziny oraz
ogłoszenie o pracy. Liczne błędy często
zaburzają komunikację.

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę na temat zawodów,
związanych z nimi czynności i miejsc
pracy, a także składając życzenia i
gratulacje. Chętnie uczestniczy w
grach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach oraz zadaje pytania i
udziela odpowiedzi odnośnie zawodów
i miejsc pracy.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat zawodów,
związanych z nimi czynności i miejsc
pracy, a także składając życzenia i
gratulacje. Uczestniczy w grach;
popełniając nieliczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach; dość swobodnie zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
zawodów i miejsc pracy.

Uczeń z pewnym trudem prowadzi
rozmowę na temat zawodów,
związanych z nimi czynności i miejsc
pracy, a także składając życzenia i
gratulacje. Uczestniczy w grach; z
pewnym trudem przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach, a także
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie zawodów i miejsc pracy,
popełniając dość liczne błędy miejscami
zaburzające komunikację.

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę na
temat zawodów, związanych z nimi
czynności i miejsc pracy, a także
składając życzenia i gratulacje. Z trudem
uczestniczy w grach; popełniając dość
liczne błędy miejscami zaburzające
komunikację przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach, a także
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie zawodów i miejsc pracy,.
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Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 3;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy
sklepów, ilości produktów oraz typy
domów; poprawnie posługuje się
zaimkami dzierżawczymi i buduje
pytania z Whose…? Tworzy
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z want i want to.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
3; popełniając nieliczne błędy mówi i
zapisuje nazwy sklepów, ilości
produktów oraz typy domów; na ogół
poprawnie posługuje się zaimkami
dzierżawczymi i buduje pytania z
Whose…? Tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z want i want to,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń popełniając dość liczne błędy
posługuje się słownictwem z rozdziału 3;
mówi i zapisuje niektóre nazwy sklepów
oraz ilości produktów, a także typy
domów; z pewną trudnością posługuje
się zaimkami dzierżawczymi i buduje
pytania z Whose…? Tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące z
want i want to, popełniając dość liczne
błędy.

Uczeń popełniając liczne błędy posługuje
się ograniczony zasobem słownictwa z
rozdziału 3; mówi i zapisuje niektóre
nazwy sklepów oraz ilości produktów, a
także typy domów; z trudnością posługuje
się zaimkami dzierżawczymi i buduje
pytania z Whose…? Tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące z want
i want to, popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń bez trudu i poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu
tekstu, określa intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących różnych sklepów
i towarów, a także miejsca
zamieszkania Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi
poprawnie dobrać zdania do ilustracji
lub luk w tekście, uzupełnić luki w

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
określa intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących różnych sklepów i towarów,
a także miejsca zamieszkania. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając nieliczne błędy, dobiera
zdania do ilustracji lub luk w tekście,
uzupełnia luki w tekście; na ogół

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
określa intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących różnych sklepów i towarów,
a także miejsca zamieszkania. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając dość liczne błędy, dobiera
zdania do ilustracji lub luk w tekście,

Uczeń z trudnością określa główną myśl
tekstu lub fragmentu tekstu, określa
intencje autora, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących sklepów i towarów
a także miejsca zamieszkania. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając liczne błędy, dobiera zdania
do ilustracji lub luk w tekście, uzupełnia
luki w tekście oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu.

tekście, poprawnie odpowiada na
pytania dotyczące tekstu.

poprawnie odpowiada na pytania
dotyczące tekstu.

uzupełnia luki w tekście oraz odpowiada
na pytania dotyczące tekstu.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie reaguje na
polecenia, określa główną myśl
wypowiedzi, intencje rozmówców i
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu określone informacje
dotyczące różnych sklepów określeń
ilości towarów, a także miejsc
zamieszkania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań poprawnie
dobiera ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki
w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa główną myśl
wypowiedzi, intencje rozmówców i
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu określone informacje
dotyczące różnych sklepów określeń
ilości towarów, a także miejsc
zamieszkania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań na ogół poprawnie
dobiera ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając
dość liczne błędy, reaguje na polecenia,
określa główną myśl wypowiedzi,
intencje rozmówców i kontekst
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące różnych
sklepów określeń ilości towarów, a także
miejsc zamieszkania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając dość
liczne błędy, dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne
błędy, reaguje na polecenia, określa
główną myśl wypowiedzi, intencje
rozmówców i kontekst wypowiedzi oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące różnych sklepów określeń
ilości towarów, a także miejsc
zamieszkania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając liczne
błędy, dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
przedmioty i miejsca, a także
opowiada o czynnościach i
przedstawia fakty dotyczące sklepów i
miejsc zamieszkania; poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące miejsc
zamieszkania, sklepów i towarów.
Poprawnie przekazuje w języku
polskim informacje z tekstów
napisanych po angielsku. W oparciu o
model tworzy ilustrowaną mapę swojej
okolicy zawierającą bogactwo środków
językowych, a także poprawny i
ciekawy opis swoich ulubionych
przedmiotów. Swobodnie składa
propozycje oraz reaguje na nie.

Uczeń na ogół poprawnie opisuje
przedmioty i miejsca, a także opowiada
o czynnościach i przedstawia fakty
dotyczące sklepów i miejsc
zamieszkania; popełniając nieliczne
błędy formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące miejsc zamieszkania,
sklepów i towarów, a także składa
propozycje oraz reaguje na nie. Na ogół
poprawnie przekazuje w języku polskim
informacje z tekstów napisanych po
angielsku. W oparciu o model tworzy
ilustrowaną mapę swojej okolicy
zawierającą dość szeroki środków
językowych, a także opis swoich
ulubionych przedmiotów. Nieliczne błędy
w zasadzie nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością opisuje
przedmioty i miejsca, a także opowiada
o czynnościach i przedstawia fakty
dotyczące sklepów i miejsc
zamieszkania; popełniając dość liczne
błędy formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące miejsc zamieszkania,
sklepów i towarów, a także składa
propozycje oraz reaguje na nie. Z pewną
trudnością przekazuje w języku polskim
informacje z tekstów napisanych po
angielsku. W oparciu o model tworzy
ilustrowaną mapę swojej okolicy, a także
opis swoich ulubionych przedmiotów.
Dość liczne błędy miejscami zaburzają
komunikację.

Uczeń z trudnością opisuje przedmioty i
miejsca, a także opowiada o
czynnościach i przedstawia fakty
dotyczące sklepów i miejsc zamieszkania;
popełniając liczne błędy formułuje pytania
i odpowiada na pytania dotyczące miejsc
zamieszkania, sklepów i towarów, a także
składa propozycje oraz reaguje na nie. Z
trudnością przekazuje w języku polskim
informacje z tekstów napisanych po
angielsku. W oparciu o model nieudolnie
tworzy ilustrowaną mapę swojej okolicy, a
także opis swoich ulubionych
przedmiotów. Liczne błędy w dużym
stopniu zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę na temat domów,
sklepów i cech oraz ilości towarów;
swobodnie składa propozycje i reaguje
na propozycje, określa przynależność,
pyta o przynależność. Chętnie
uczestniczy w grach, poprawnie
przekazuje informacje przedstawione
na ilustracjach oraz zadaje pytania i
udziela odpowiedzi odnośnie ilości
różnych produktów i przedmiotów oraz
miejsc zamieszkania i rożnych

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat domów, sklepów i
cech oraz ilości towarów; składa
propozycje i reaguje na propozycje
określa przynależność, pyta o
przynależność. Uczestniczy w grach;
popełniając nieliczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach
oraz zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie ilości różnych produktów i
przedmiotów oraz miejsc zamieszkania i
rożnych sklepów. Opisuje miejsca oraz

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat domów, sklepów i
cech oraz ilości towarów; składa
propozycje i reaguje na propozycje
określa przynależność, pyta o
przynależność. Uczestniczy w grach;
popełniając dość liczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach
oraz zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie ilości różnych produktów i
przedmiotów oraz miejsc zamieszkania i
rożnych sklepów. Opisuje miejsca oraz

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę na
temat domów, sklepów i cech oraz ilości
towarów; składa propozycje i reaguje na
propozycje określa przynależność, pyta o
przynależność. Z trudem uczestniczy w
grach; popełniając liczne błędy
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach oraz zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie ilości różnych
produktów i przedmiotów oraz miejsc
zamieszkania i rożnych sklepów. Z
trudem opisuje miejsca oraz wyraża i

sklepów. Swobodnie opisuje miejsca
oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie.

wyraża i uzasadnia swoje opinie.
Nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji.

wyraża i uzasadnia swoje opinie. Dość
liczne błędy czasami zaburzają
komunikację.

uzasadnia swoje opinie. Liczne błędy
często zaburzają komunikację.

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 4;
poprawnie nazywa zajęcia i czynności
wykonywane w wolnym czasie;.
Tworzy bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z w czasie
Present Continuous, z łatwością
rozróżnia i poprawnie stosuje czasy
Present Simple i Present Continuous.

Uczeń zazwyczaj poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
4; na ogół poprawnie nazywa zajęcia i
czynności wykonywane w wolnym
czasie. Popełniając nieliczne błędy,
tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z w czasie Present
Continuous, rozróżnia i na ogół
poprawnie stosuje czasy Present Simple
i Present Continuous.

Uczeń popełniając dość liczne błędy,
stosuje poznany zakres słownictwa z
rozdziału 4; nazywa zajęcia i czynności
wykonywane w wolnym czasie.
Popełniając dość liczne błędy, tworzy
zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z w czasie Present
Continuous, z pewną trudnością
rozróżnia i stosuje czasy Present Simple
i Present Continuous..

Uczeń posługuje się ograniczonym
zakresem słownictwa z rozdziału 4;
nazywa niektóre zajęcia i czynności
wykonywane w wolnym czasie.
Popełniając liczne błędy, tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące z w
czasie Present Continuous, z trudnością
rozróżnia i stosuje czasy Present Simple i
Present Continuous..

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących zajęć wykonywanych w
czasie wolnym oraz klubów
zainteresowań. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi z
łatwością uzupełnić luki w tekście,
wybrać poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące
tekstu.

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami
tekstu oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących zajęć
wykonywanych w czasie wolnym oraz
klubów zainteresowań. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi uzupełnić
luki w tekście, wybrać poprawną
odpowiedź oraz odpowiedzieć na
pytania dotyczące tekstu, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami
tekstu oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących zajęć
wykonywanych w czasie wolnym oraz
klubów zainteresowań. Na podstawie
przeczytanego tekstu uzupełnia luki w
tekście, wybiera poprawną odpowiedź
oraz odpowiada na pytania dotyczące
tekstu, popełniając dość liczne błędy.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
tekstu, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących zajęć wykonywanych w
czasie wolnym oraz klubów
zainteresowań. Na podstawie
przeczytanego tekstu z trudnością
uzupełnia luki w tekście, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu, popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie reaguje na polecenia
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące zajęć
wykonywanych w wolnym czasie. Na
podstawie wysłuchanych nagrań z
łatwością i poprawnie dobiera
ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki
w zdaniach i tabelach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące zajęć
wykonywanych w wolnym czasie. Na
podstawie wysłuchanych nagrań na ogół
poprawnie dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach i tabelach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące zajęć
wykonywanych w wolnym czasie. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
popełniając dość liczne błędy dobiera
ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach i tabelach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące zajęć
wykonywanych w wolnym czasie. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
popełniając liczne błędy dobiera
ilustracje, wybiera odpowiedź, odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach i
tabelach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
ludzi i miejsca, a także opowiada o
czynnościach, przedstawia fakty i
wyraża swoją opinię odnosząc się do
zajęć wykonywanych w czasie
wolnym; poprawnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące
zamiłowań i zajęć w czasie wolnym.
Poprawnie przekazuje w języku
angielskim informacje z tekstów
napisanych po polsku. W oparciu o
model tworzy ilustrowaną pracę na
temat zajęć w wakacyjnych klubach
zainteresowań oraz wpis na forum
internetowym. Prace zawierają szeroki
zakres środków językowych,
ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji. Swobodnie składa
propozycje i wyraża prośby oraz
reaguje na propozycje i prośby.

Uczeń na ogół poprawnie opisuje ludzi i
miejsca, a także opowiada o
czynnościach, przedstawia fakty i
wyraża swoją opinię odnosząc się do
zajęć wykonywanych w czasie wolnym;
na ogół poprawnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące
zamiłowań i zajęć w czasie wolnym, a
także składa propozycje i wyraża prośby
oraz reaguje na propozycje i prośby.
Popełniając nieliczne błędy przekazuje
w języku angielskim informacje z
tekstów napisanych po polsku. W
oparciu o model tworzy ilustrowaną
pracę na temat zajęć w wakacyjnych
klubach zainteresowań oraz wpis na
forum internetowym. Prace zawierają
dość szeroki zakres środków
językowych, nieliczne błędy na ogół nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością opisuje ludzi i
miejsca, a także opowiada o
czynnościach, przedstawia fakty i
wyraża swoją opinię odnosząc się do
zajęć wykonywanych w czasie wolnym;
popełniając dość liczne błędy formułuje
pytania i odpowiada na pytania
dotyczące zamiłowań i zajęć w czasie
wolnym, a także składa propozycje i
wyraża prośby oraz reaguje na
propozycje i prośby. Popełniając dość
liczne błędy przekazuje w języku
angielskim informacje z tekstów
napisanych po polsku. W oparciu o
model tworzy ilustrowaną pracę na
temat zajęć w wakacyjnych klubach
zainteresowań oraz wpis na forum
internetowym. Dość liczne błędy
miejscami zaburzają komunikację.

Uczeń z trudnością opisuje ludzi i
miejsca, a także opowiada o
czynnościach, przedstawia fakty i wyraża
swoją opinię odnosząc się do zajęć
wykonywanych w czasie wolnym;
popełniając liczne błędy formułuje pytania
i odpowiada na pytania dotyczące
zamiłowań i zajęć w czasie wolnym, a
także składa propozycje i wyraża prośby
oraz reaguje na propozycje i prośby.
Popełniając liczne błędy przekazuje w
języku angielskim informacje z tekstów
napisanych po polsku. W oparciu o model
tworzy ilustrowaną pracę na temat zajęć
w wakacyjnych klubach zainteresowań
oraz wpis na forum internetowym. Liczne
błędy często zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę na temat zajęć
wykonywanych w czasie wolnym;
swobodnie składa propozycje i wyraża
prośby oraz reaguje na propozycje i
prośby. Chętnie uczestniczy w grach,
poprawnie przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach;
swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi oraz wyraża i uzasadnia
swoje opinie i pyta o opinie odnośnie
zajęć w czasie wolnym.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat zajęć wykonywanych
w czasie wolnym; popełniając nieliczne
błędy składa propozycje i wyraża prośby
oraz reaguje na propozycje i prośby.
Uczestniczy w grach, na ogół poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; zadaje pytania i udziela
odpowiedzi oraz wyraża i uzasadnia
swoje opinie i pyta o opinie odnośnie
zajęć w czasie wolnym; nieliczne błędy
na ogół nie zaburzają komunikacji

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat zajęć wykonywanych
w czasie wolnym; popełniając dość
liczne błędy składa propozycje i wyraża
prośby oraz reaguje na propozycje i
prośby. Uczestniczy w grach,
popełniając dość liczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach; z pewną trudnością zadaje
pytania i udziela odpowiedzi oraz wyraża
i uzasadnia swoje opinie i pyta o opinie
odnośnie zajęć w czasie wolnym; dość
liczne błędy częściowo zaburzają
komunikację.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę na
temat zajęć wykonywanych w czasie
wolnym; popełniając liczne błędy składa
propozycje i wyraża prośby oraz reaguje
na propozycje i prośby. Z trudem
uczestniczy w grach, popełniając liczne
błędy przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach; z
trudnością zadaje pytania i udziela
odpowiedzi oraz wyraża i uzasadnia
swoje opinie i pyta o opinie odnośnie
zajęć w czasie wolnym; liczne błędy
często zaburzają komunikację.

UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 5;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy
zwierząt i ich cech
charakterystycznych oraz przymiotniki
opisujące zwierzęta. Z łatwością

DOBRA
Uczeń na ogół poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
5; na ogół poprawnie mówi i zapisuje
nazwy zwierząt i ich cech
charakterystycznych oraz przymiotniki
opisujące zwierzęta. Tworzy stopień

DOSTATECZNA
Uczeń stosuje część słownictwa z
rozdziału 5; popełniając dość liczne
błędy mówi i zapisuje nazwy zwierząt i
ich cech charakterystycznych oraz
przymiotniki opisujące zwierzęta. Z
pewną trudnością tworzy stopień wyższy

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń stosuje ograniczony zakres
słownictwa z rozdziału 5; popełniając
liczne błędy mówi i zapisuje nazwy
zwierząt i ich cech charakterystycznych
oraz przymiotniki opisujące zwierzęta. Z
trudnością tworzy stopień wyższy i

tworzy stopień wyższy i najwyższy
przymiotników oraz bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie, stosuje różne
formy przymiotników w
wypowiedziach.

wyższy i najwyższy przymiotników oraz
popełniając nieliczne błędy, stosuje
różne formy przymiotników w
wypowiedziach.

i najwyższy przymiotników oraz
popełniając dość liczne błędy, stosuje
różne formy przymiotników w
wypowiedziach.

najwyższy przymiotników oraz
popełniając liczne błędy, stosuje różne
formy przymiotników w wypowiedziach.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu oraz intencje
autora, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
zwierząt i ich cech. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi z
łatwością uzupełnić luki w tekście,
wybrać poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące
tekstu. Poprawnie przekazuje w języku
polskim informacje z tekstów
napisanych po angielsku.

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu oraz intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
zwierząt i ich cech. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi uzupełnić
luki w tekście, wybrać poprawną
odpowiedź oraz odpowiedzieć na
pytania dotyczące tekstu popełniając
nieliczne błędy. Na ogół poprawnie
przekazuje w języku polskim informacje
z tekstów napisanych po angielsku

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl tekstu oraz intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
zwierząt i ich cech. Na podstawie
przeczytanego tekstu popełniając dość
liczne błędy uzupełnia luki w tekście,
wybiera poprawną odpowiedź oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu.
Z pewną trudnością przekazuje w języku
polskim informacje z tekstów napisanych
po angielsku.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
tekstu oraz intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących zwierząt i ich cech. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając liczne błędy uzupełnia luki w
tekście, wybiera poprawną odpowiedź
oraz odpowiada na pytania dotyczące
tekstu. Z trudnością przekazuje w języku
polskim informacje z tekstów napisanych
po angielsku.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie reaguje na
polecenia, określa intencje nadawcy
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące
zwierząt i ich cech. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z łatwością i
poprawnie dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa intencje nadawcy
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące zwierząt
i ich cech. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając nieliczne błędy
dobiera ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia, określa intencje nadawcy
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące zwierząt
i ich cech. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając dość liczne błędy
dobiera ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia,
określa intencje nadawcy wypowiedzi
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące zwierząt i ich cech.
Na podstawie wysłuchanych nagrań
popełniając liczne błędy dobiera
ilustracje, wybiera odpowiedź, odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
ludzi i zwierzęta oraz porównuje ich
cechy, a także przedstawia fakty,
opisuje upodobania, wyraża i
uzasadnia swoją opinię oraz pyta o
opinię odnosząc się do cech zwierząt;
poprawnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania. W oparciu o
model tworzy infografikę porównując
zwierzęta oraz ilustrowany opis
zwierzątka domowego. Prace
zawierają szeroki zakres środków
językowych, ewentualne błędy nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń na ogół poprawnie opisuje ludzi i
zwierzęta oraz porównuje ich cechy, a
także przedstawia fakty, opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoją
opinię oraz pyta o opinię odnosząc się
do cech zwierząt; na ogół poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na
pytania. W oparciu o model tworzy
infografikę porównując zwierzęta oraz
ilustrowany opis zwierzątka domowego.
Prace zawierają dość szeroki zakres
środków językowych, drobne błędy w
zasadzie nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością opisuje ludzi i
zwierzęta oraz porównuje ich cechy, a
także przedstawia fakty, opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoją
opinię oraz pyta o opinię odnosząc się
do cech zwierząt; popełniając dość
liczne błędy formułuje pytania i
odpowiada na pytania. W oparciu o
model tworzy infografikę porównując
zwierzęta oraz ilustrowany opis
zwierzątka domowego. Dość liczne
błędy w pewnym stopniu zaburzają
komunikacji.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne
błędy opisuje ludzi i zwierzęta oraz
porównuje ich cechy, a także przedstawia
fakty, opisuje upodobania, wyraża i
uzasadnia swoją opinię oraz pyta o opinię
odnosząc się do cech zwierząt;
popełniając liczne błędy formułuje pytania
i odpowiada na pytania. W oparciu o
model tworzy infografikę porównując
zwierzęta oraz ilustrowany opis
zwierzątka domowego. Liczne błędy w
pewnym stopniu zaburzają komunikacji.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę na temat zwierząt i
ich cech; swobodnie opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje
opinie oraz pyta o opinie odnośnie
zwierząt. Chętnie uczestniczy w grach,
poprawnie przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach;
swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie zwierząt,
porównuje ludzi i zwierzęta.

Uczeń popełniając drobne błędy
prowadzi rozmowę na temat zwierząt i
ich cech; na ogół poprawnie opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje
opinie oraz pyta o opinie odnośnie
zwierząt. Uczestniczy w grach, na ogół
poprawnie przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach;
popełniając nieliczne błędy zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
zwierząt, porównuje ludzi i zwierzęta.

Uczeń popełniając dość liczne błędy
prowadzi rozmowę na temat zwierząt i
ich cech; z pewnym trudem opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje
opinie oraz pyta o opinie odnośnie
zwierząt. Uczestniczy w grach, z
pewnym trudem przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach;
popełniając dość liczne błędy zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
zwierząt, porównuje ludzi i zwierzęta.

Uczeń popełniając liczne błędy prowadzi
rozmowę na temat zwierząt i ich cech; z
trudem opisuje upodobania, wyraża i
uzasadnia swoje opinie oraz pyta o opinie
odnośnie zwierząt. Z trudem uczestniczy
w grach, z trudem przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach;
popełniając liczne błędy zadaje pytania i
udziela odpowiedzi odnośnie zwierząt,
porównuje ludzi i zwierzęta.
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Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 6;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy
sportów zimowych i wodnych oraz
sprzętu sportowego, a także części
ciała. Z łatwością tworzy i stosuje w
wypowiedziach przysłówki sposobu.
Tworzy bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z w czasie Past
Simple z czasownikiem be.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
6; na ogół poprawnie mówi i zapisuje
nazwy sportów zimowych i wodnych
oraz sprzętu sportowego, a także części
ciała. Popełniając drobne błędy tworzy i
stosuje w wypowiedziach przysłówki
sposobu. Tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z w czasie Past
Simple z czasownikiem be, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń popełniając dość liczne błędy
stosuje poznany zakres słownictwa z
rozdziału 6; z pewnym trudem mówi i
zapisuje nazwy sportów zimowych i
wodnych oraz sprzętu sportowego, a
także części ciała. Popełniając dość
liczne błędy, tworzy i stosuje w
wypowiedziach przysłówki sposobu. Z
pewną trudnością tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące z w
czasie Past Simple z czasownikiem be,
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 6;
z trudem mówi i zapisuje nazwy sportów
zimowych i wodnych oraz sprzętu
sportowego, a także części ciała.
Popełniając liczne błędy, tworzy i stosuje
w wypowiedziach przysłówki sposobu. Z
trudnością tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z w czasie Past
Simple z czasownikiem be, popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu, układa informacje
w określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących sportów wodnych i
zimowych oraz sprzętu sportowego.
Na podstawie przeczytanego tekstu
potrafi z łatwością uzupełnić luki w
tekście, wybrać poprawną odpowiedź
oraz odpowiedzieć na pytania
dotyczące tekstu. Poprawnie dobiera
zdania do tekstów, zaznacza zdania
prawdziwe i fałszywe oraz przekazuje
w języku polskim informacje z tekstów
napisanych po angielsku.

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących sportów wodnych i
zimowych oraz sprzętu sportowego. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając nieliczne błędy uzupełnia
luki w tekście, wybiera poprawną
odpowiedź oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu. Na ogół poprawnie
dobiera zdania do tekstów, zaznacza
zdania prawdziwe i fałszywe oraz
przekazuje w języku polskim informacje
z tekstów napisanych po angielsku.

Uczeń z pewną trudnością określa
główną myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących sportów wodnych i
zimowych oraz sprzętu sportowego. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając dość liczne błędy uzupełnia
luki w tekście, wybiera poprawną
odpowiedź oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu. Z pewną trudnością
dobiera zdania do tekstów, zaznacza
zdania prawdziwe i fałszywe oraz
przekazuje w języku polskim informacje
z tekstów napisanych po angielsku.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
sportów wodnych i zimowych oraz sprzętu
sportowego. Na podstawie przeczytanego
tekstu popełniając liczne błędy uzupełnia
luki w tekście, wybiera poprawną
odpowiedź oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu. Z trudnością dobiera
zdania do tekstów, zaznacza zdania
prawdziwe i fałszywe oraz przekazuje w
języku polskim informacje z tekstów
napisanych po angielsku, popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną
wypowiedzi oraz intencje nadawcy
wypowiedzi, a także znajduje w
nagraniu określone informacje
dotyczące sportów zimowych i
wodnych oraz sprzętu sportowego, jak
również samopoczucia. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z łatwością i
poprawnie dobiera ilustracje lub zdania
do wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki
w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną
wypowiedzi oraz intencje nadawcy
wypowiedzi, a także znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące sportów
zimowych i wodnych oraz sprzętu
sportowego, jak również samopoczucia.
Na podstawie wysłuchanych nagrań
popełniając nieliczne błędy dobiera
ilustracje lub zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na
pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia, określa myśl główną
wypowiedzi oraz intencje nadawcy
wypowiedzi, a także znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące sportów
zimowych i wodnych oraz sprzętu
sportowego, jak również samopoczucia.
Na podstawie wysłuchanych nagrań
popełniając dość liczne błędy dobiera
ilustracje lub zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na
pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące sportów zimowych i wodnych
oraz sprzętu sportowego, jak również
samopoczucia. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z trudem i
popełniając liczne błędy dobiera ilustracje
lub zdania do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
ludzi, dyscypliny sportowe i sprzęt
sportowy, a także opowiada o
czynnościach oraz przedstawia fakty z
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i
uzasadnia swoją opinię; poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na
pytania odnośnie sportów oraz
samopoczucia. Poprawnie parafrazuje
zdania i przekazuje w języku
angielskim informacje sformułowane w
języku polskim. W oparciu o model
tworzy infografikę na temat
nietypowego sportu oraz artykuł o
ulubionym sportowcu. Prace zawierają
szeroki zakres środków językowych,
ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół
poprawnie opisuje ludzi, dyscypliny
sportowe i sprzęt sportowy, a także
opowiada o czynnościach oraz
przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; na ogół poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania odnośnie
sportów oraz samopoczucia. Na ogół
poprawnie parafrazuje zdania i
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim. W oparciu o model tworzy
infografikę na temat nietypowego sportu
oraz artykuł o ulubionym sportowcu.
Prace zawierają dość szeroki zakres
środków językowych, nieliczne błędy na
ogół nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością opisuje ludzi,
dyscypliny sportowe i sprzęt sportowy, a
także opowiada o czynnościach oraz
przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; popełniając dość liczne błędy
formułuje pytania i odpowiada na pytania
odnośnie sportów oraz samopoczucia. Z
pewnym trudem parafrazuje zdania i
przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku
polskim. W oparciu o model tworzy
infografikę na temat nietypowego sportu
oraz artykuł o ulubionym sportowcu.
Prace zawierają ograniczony zakres
środków językowych, dość liczne błędy
częściowo zaburzają komunikację.

Uczeń z trudnością opisuje ludzi,
dyscypliny sportowe i sprzęt sportowy, a
także opowiada o czynnościach oraz
przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; popełniając liczne błędy formułuje
pytania i odpowiada na pytania odnośnie
sportów oraz samopoczucia. Z trudem
parafrazuje zdania i przekazuje w języku
angielskim informacje sformułowane w
języku polskim. W oparciu o model tworzy
infografikę na temat nietypowego sportu
oraz artykuł o ulubionym sportowcu.
Prace zawierają bardzo ograniczony
zakres środków językowych; liczne błędy
znacznie zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę na temat sportów
wodnych i zimowych; swobodnie
opisuje sportowców i sprzęt sportowy,
przedstawia fakty, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie
odnośnie sportu i sportowców. Chętnie
uczestniczy w grach, poprawnie
przekazuje informacje przedstawione
na ilustracjach; swobodnie zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
sportu oraz samopoczucia;
ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół
poprawnie prowadzi rozmowę na temat
sportów wodnych i zimowych; dość
swobodnie opisuje sportowców i sprzęt
sportowy, przedstawia fakty, opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje
opinie odnośnie sportu i sportowców.
Uczestniczy w grach, na ogół poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie sportu oraz
samopoczucia; nieliczne błędy w
zasadzie nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat sportów wodnych i
zimowych; popełniając dość liczne błędy
opisuje sportowców i sprzęt sportowy,
przedstawia fakty, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie
odnośnie sportu i sportowców. Z pewną
trudnością uczestniczy w grach,
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie sportu oraz
samopoczucia; dość liczne błędy w
pewnym stopniu zaburzają komunikację.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę na
temat sportów wodnych i zimowych;
popełniając liczne błędy opisuje
sportowców i sprzęt sportowy,
przedstawia fakty, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie
sportu i sportowców. Z trudnością
uczestniczy w grach, przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie sportu oraz samopoczucia;
liczne błędy znacznie zaburzają
komunikację.
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Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 7;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy
miejsc i zajęć wakacyjnych, a także
ubrań potrzebnych na wycieczce
szkolnej. Tworzy bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie zdania oznajmujące,
pytające i przeczące w czasie Past
Simple z czasownikami regularnymi i
nieregularnymi.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
7; popełniając nieliczne błędy mówi i
zapisuje nazwy miejsc i zajęć
wakacyjnych, a także ubrań potrzebnych
na wycieczce szkolnej. Tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące w
czasie Past Simple z czasownikami
regularnymi i nieregularnymi,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
7; popełniając dość liczne błędy mówi i
zapisuje nazwy miejsc i zajęć
wakacyjnych, a także ubrań potrzebnych
na wycieczce szkolnej. Z pewną
trudnością tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące w czasie Past
Simple z czasownikami regularnymi i
nieregularnymi, popełniając dość liczne
błędy.

Uczeń z trudnością posługuje się
ograniczonym słownictwem z rozdziału 7;
popełniając liczne błędy mówi i zapisuje
nazwy miejsc i zajęć wakacyjnych, a
także ubrań potrzebnych na wycieczce
szkolnej. Z trudnością tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące w
czasie Past Simple z czasownikami
regularnymi i nieregularnymi, popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących miejsc i zajęć
wakacyjnych, a także wycieczki
szkolnej. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi z łatwością uzupełnić luki
w tekście, dobierać zdania, wybrać
poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące
tekstu.

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
miejsc i zajęć wakacyjnych, a także
wycieczki szkolnej. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi uzupełnić
luki w tekście, dobierać zdania, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć
na pytania dotyczące tekstu, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając
dość liczne błędy określa główną myśl
tekstu, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
miejsc i zajęć wakacyjnych, a także
wycieczki szkolnej. Na podstawie
przeczytanego tekstu uzupełnia luki w
tekście, dobiera zdania, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada
na pytania dotyczące tekstu, popełniając
dość liczne błędy.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne
błędy określa główną myśl tekstu,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących miejsc i zajęć wakacyjnych,
a także wycieczki szkolnej. Na podstawie
przeczytanego tekstu uzupełnia luki w
tekście, dobiera zdania, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu, popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie reaguje na polecenia
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące miejsc i zajęć
wakacyjnych, jak również wycieczki
szkolnej. Na podstawie wysłuchanych
nagrań z łatwością i poprawnie
wybiera ilustracje, dobiera zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki
w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące miejsc i
zajęć wakacyjnych, jak również
wycieczki szkolnej. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając
nieliczne błędy, wybiera ilustracje,
dobiera zdania do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące miejsc i
zajęć wakacyjnych, jak również
wycieczki szkolnej. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając dość
liczne błędy, wybiera ilustracje, dobiera
zdania do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące miejsc i zajęć
wakacyjnych, jak również wycieczki
szkolnej. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając liczne błędy, wybiera
ilustracje, dobiera zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na
pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
ubrania i miejsca wakacyjne, a także
opowiada o zajęciach w czasie
wolnym, relacjonuje podróż oraz

Uczeń zazwyczaj poprawnie opisuje
ubrania i miejsca wakacyjne, a także
opowiada o zajęciach w czasie wolnym,
relacjonuje podróż oraz przedstawia

Uczeń z pewną trudnością i popełniając
dość liczne błędy opisuje ubrania i
miejsca wakacyjne, a także opowiada o
zajęciach w czasie wolnym, relacjonuje

Uczeń z trudnością i popełniając liczne
błędy opisuje ubrania i miejsca
wakacyjne, a także opowiada o zajęciach
w czasie wolnym, relacjonuje podróż oraz

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; poprawnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania odnośnie zajęć
wakacyjnych oraz wycieczki szkolnej.
W oparciu o model tworzy prezentację
o idealnych wakacjach oraz wpis na
blogu na temat wycieczki szkolnej.
Prace zawierają szeroki zakres
środków językowych, ewentualne
błędy nie zaburzają komunikacji.

fakty z teraźniejszości i przeszłości,
wyraża i uzasadnia swoją opinię;
popełniając nieliczne błędy formułuje
pytania i odpowiada na pytania odnośnie
zajęć wakacyjnych oraz wycieczki
szkolnej. W oparciu o model tworzy
prezentację o idealnych wakacjach oraz
wpis na blogu na temat wycieczki
szkolnej. Prace zawierają dość szeroki
zakres środków językowych, a nieliczne
błędy na ogół nie zaburzają komunikacji.

podróż oraz przedstawia fakty z
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i
uzasadnia swoją opinię; popełniając
dość liczne błędy formułuje pytania i
odpowiada na pytania odnośnie zajęć
wakacyjnych oraz wycieczki szkolnej. W
oparciu o model tworzy prezentację o
idealnych wakacjach oraz wpis na blogu
na temat wycieczki szkolnej. Prace
zawierają ograniczony zakres środków
językowych, a dość liczne błędy
częściowo zaburzają komunikację.

przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; popełniając liczne błędy formułuje
pytania i odpowiada na pytania odnośnie
zajęć wakacyjnych oraz wycieczki
szkolnej. W oparciu o model tworzy
prezentację o idealnych wakacjach oraz
wpis na blogu na temat wycieczki
szkolnej. Prace zawierają bardzo
ograniczony zakres środków językowych,
a liczne błędy znacznie zaburzają
komunikację.

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę na temat miejsc i
zajęć wakacyjnych, relacjonuje podroż,
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia
swoje opinie odnośnie miejsc wartych
zwiedzenia. Chętnie uczestniczy w
grach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach; swobodnie zadaje pytania
i udziela odpowiedzi odnośnie
podróżowania; ewentualne błędy nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół
poprawnie prowadzi rozmowę na temat
miejsc i zajęć wakacyjnych, relacjonuje
podroż, przedstawia fakty, wyraża i
uzasadnia swoje opinie odnośnie miejsc
wartych zwiedzenia. Uczestniczy w
grach, na ogół poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach; dość swobodnie zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
podróżowania; nieliczne błędy na ogół
nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając
dość liczne błędy prowadzi rozmowę na
temat miejsc i zajęć wakacyjnych,
relacjonuje podroż, przedstawia fakty,
wyraża i uzasadnia swoje opinie
odnośnie miejsc wartych zwiedzenia.
Uczestniczy w grach, z pewną
trudnością przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach, zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
podróżowania; dość liczne błędy
częściowo zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy
prowadzi rozmowę na temat miejsc i
zajęć wakacyjnych, relacjonuje podroż,
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia
swoje opinie odnośnie miejsc wartych
zwiedzenia. Nieudolnie uczestniczy w
grach, z trudnością przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach, zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
podróżowania; liczne błędy znacznie
zaburzają komunikację.
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Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 8;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy
potraw i czynności związanych z
gotowaniem. Tworzy bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie zdania
oznajmujące, pytające i przeczące z
be going to. Posługuje się poprawnie
trybem rozkazującym w formie
twierdzącej i przeczącej

Uczeń zazwyczaj poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału
8; popełniając drobne błędy mówi i
zapisuje nazwy potraw i czynności
związanych z gotowaniem. Tworzy
zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z be going to, popełniając
nieliczne błędy. Posługuje się na ogół
poprawnie trybem rozkazującym w
formie twierdzącej i przeczącej.

Uczeń popełniając dość liczne błędy
stosuje poznany zakres słownictwa z
rozdziału 8; popełniając dość liczne
błędy mówi i zapisuje nazwy potraw i
czynności związanych z gotowaniem.
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące z be going to, popełniając
dość liczne błędy. Posługuje się z pewną
trudnością trybem rozkazującym w
formie twierdzącej i przeczącej.

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje
ograniczony zakres słownictwa z
rozdziału 8; popełniając liczne błędy mówi
i zapisuje nazwy potraw i czynności
związanych z gotowaniem. Tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące z be
going to, popełniając liczne błędy.
Posługuje się z trudnością trybem
rozkazującym w formie twierdzącej i
przeczącej.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej

Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu i intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym

Uczeń na ogół poprawnie określa
główną myśl tekstu i intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym

Uczeń z pewną trudnością i popełniając
dość liczne błędy określa główną myśl
tekstu i intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w

Uczeń z trudnością i popełniając liczne
błędy określa główną myśl tekstu i
intencje autora, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym porządku

porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
posiłków i czynności związanych z
gotowaniem. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi z
łatwością uzupełnić luki, dobierać
ilustracje i zdania, wybrać poprawną
odpowiedź oraz odpowiedzieć na
pytania dotyczące tekstu. Poprawnie
przekazuje w języku polskim
informacje z tekstów napisanych po
angielsku.

porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
posiłków i czynności związanych z
gotowaniem. Na podstawie
przeczytanego tekstu popełniając
nieliczne błędy potrafi uzupełnić luki,
dobierać ilustracje i zdania, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć
na pytania dotyczące tekstu. Na ogół
poprawnie przekazuje w języku polskim
informacje z tekstów napisanych po
angielsku.

określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących posiłków i czynności
związanych z gotowaniem. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając dość liczne błędy uzupełnia
luki, dobiera ilustracje i zdania, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada
na pytania dotyczące tekstu. Z pewnym
trudem przekazuje w języku polskim
informacje z tekstów napisanych po
angielsku.

oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących posiłków i
czynności związanych z gotowaniem. Na
podstawie przeczytanego tekstu
popełniając liczne błędy uzupełnia luki,
dobiera ilustracje i zdania, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu. Z trudem
przekazuje w języku polskim informacje z
tekstów napisanych po angielsku.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu

Uczeń poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące
posiłków, dań i czynności związanych
z gotowaniem. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z łatwością i
poprawnie wybiera ilustracje, dobiera
zdania i ilustracje do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na
pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące
posiłków, dań i czynności związanych z
gotowaniem. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając
nieliczne błędy wybiera ilustracje,
dobiera zdania i ilustracje do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając
dość liczne błędy, reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące posiłków, dań i
czynności związanych z gotowaniem. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
popełniając dość liczne błędy wybiera
ilustracje, dobiera zdania i ilustracje do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne
błędy, reaguje na polecenia, określa myśl
główną wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu określone informacje dotyczące
posiłków, dań i czynności związanych z
gotowaniem. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając liczne błędy wybiera
ilustracje, dobiera zdania i ilustracje do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
potrawy, przedstawia fakty i opowiada
o czynnościach związanych z
gotowaniem oraz przedstawia intencje
i plany na przyszłość, opisuje
upodobania kulinarne, wyraża i
uzasadnia swoją opinię odnośnie
posiłków; poprawnie formułuje pytania
i odpowiada na pytania, a także
udziela instrukcji odnośnie
przygotowywania posiłków. W oparciu
o model pisze ilustrowany artykuł na
temat wybranej potrawy oraz tworzy
ilustrowany przepis na potrawę. Prace
zawierają szeroki zakres środków
językowych, ewentualne błędy nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół
poprawnie opisuje potrawy, przedstawia
fakty i opowiada o czynnościach
związanych z gotowaniem oraz
przedstawia intencje i plany na
przyszłość, opisuje upodobania
kulinarne, wyraża i uzasadnia swoją
opinię odnośnie posiłków; popełniając
nieliczne błędy formułuje pytania i
odpowiada na pytania, a także udziela
instrukcji odnośnie przygotowywania
posiłków. W oparciu o model tworzy
ilustrowany opis wybranej potrawy oraz
ilustrowany przepis na potrawę. Prace
zawierają dość szeroki zakres środków
językowych, nieliczne błędy na ogół nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając
dość liczne błędy opisuje potrawy,
przedstawia fakty i opowiada o
czynnościach związanych z gotowaniem
oraz przedstawia intencje i plany na
przyszłość, opisuje upodobania
kulinarne, wyraża i uzasadnia swoją
opinię odnośnie posiłków; popełniając
dość liczne błędy formułuje pytania i
odpowiada na pytania, a także udziela
instrukcji odnośnie przygotowywania
posiłków. W oparciu o model tworzy
ilustrowany opis wybranej potrawy oraz
ilustrowany przepis na potrawę. Prace
zawierają ograniczony zakres środków
językowych, a dość liczne błędy
częściowo zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy
opisuje potrawy, przedstawia fakty i
opowiada o czynnościach związanych z
gotowaniem oraz przedstawia intencje i
plany na przyszłość, opisuje upodobania
kulinarne, wyraża i uzasadnia swoją
opinię odnośnie posiłków; popełniając
liczne błędy formułuje pytania i
odpowiada na pytania, a także udziela
instrukcji odnośnie przygotowywania
posiłków. W oparciu o model tworzy
ilustrowany opis wybranej potrawy oraz
ilustrowany przepis na potrawę. Prace
zawierają bardzo ograniczony zakres
środków językowych, a liczne błędy
znacznie zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie
prowadzi rozmowę na temat posiłków i
ich przygotowywania, przedstawia
fakty, wyraża i uzasadnia swoje opinie
przedstawia intencje i plany na

Uczeń dość swobodnie i na ogół
poprawnie prowadzi rozmowę na temat
posiłków i ich przygotowywania,
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia
swoje opinie przedstawia intencje i plany

Uczeń z pewnym trudem i popełniając
dość liczne błędy prowadzi rozmowę na
temat posiłków i ich przygotowywania,
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia
swoje opinie przedstawia intencje i plany

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy
prowadzi rozmowę na temat posiłków i ich
przygotowywania, przedstawia fakty,
wyraża i uzasadnia swoje opinie
przedstawia intencje i plany na

przyszłość. Chętnie uczestniczy w
grach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach; swobodnie zadaje pytania
i udziela odpowiedzi oraz udziela
instrukcji odnośnie przygotowywania
posiłków; wyraża prośby i reaguje na
prośby; ewentualne błędy nie
zaburzają komunikacji.

na przyszłość. Uczestniczy w grach;
zazwyczaj poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach; dość swobodnie zadaje
pytania i udziela odpowiedzi oraz
udziela instrukcji odnośnie
przygotowywania posiłków; wyraża
prośby i reaguje na prośby; nieliczne
błędy na ogół nie zaburzają komunikacji.

na przyszłość. Uczestniczy w grach;
popełniając dość liczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na
ilustracjach; z pewnym trudem zadaje
pytania i udziela odpowiedzi oraz udziela
instrukcji odnośnie przygotowywania
posiłków; wyraża prośby i reaguje na
prośby; dość liczne błędy czasami
zaburzają komunikację.

przyszłość. Nieudolnie uczestniczy w
grach; popełniając liczne błędy
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; z trudem zadaje pytania i
udziela odpowiedzi oraz udziela instrukcji
odnośnie przygotowywania posiłków;
wyraża prośby i reaguje na prośby; liczne
błędy znacznie zaburzają komunikację.

Steps Plus dla klasy 6
Kryteria oceniania

Welcome
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Opis ludzi

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny
opisuje ludzi podając
podstawowe o nich
informacje, opisuje ich
wygląd zewnętrzny, nie
popełniając większych
błędów.

DOBRA

DOSTATECZNA

Uczeń opisuje ludzi podając
podstawowe o nich
informacje, opisuje ich wygląd
zewnętrzny popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi podając
podstawowe o nich informacje,
opisuje ich wygląd zewnętrzny
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń opisuje ludzi podając
podstawowe o nich informacje,
opisuje ich wygląd zewnętrzny
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo dużo
błędów

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z
przedstawianiem siebie i
innych osób, podawaniem
informacji związanych z
danymi osobowymi,
dotyczących między innymi
pochodzenia i miejsca
zamieszkania, reaguje
właściwie na polecenia
wykonywanie różnych
czynności.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
przedstawianiem siebie i
innych osób, podawaniem
informacji związanych z
danymi osobowymi,
dotyczących między innymi
pochodzenia i miejsca
zamieszkania, reaguje
właściwie na polecenia
wykonywanie różnych
czynności, popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
przedstawianiem siebie i innych
osób, podawaniem informacji
związanych z danymi
osobowymi, dotyczących
między innymi pochodzenia i
miejsca zamieszkania, reaguje
właściwie na polecenia
wykonywanie różnych czynności
często wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z przedstawianiem
siebie i innych osób,
podawaniem informacji
związanych z danymi
osobowymi, dotyczących między
innymi pochodzenia i miejsca
zamieszkania, reaguje właściwie
na polecenia wykonywanie
różnych czynności korzystając w
dużej mierze z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje położenie różnych
miejsc, określa cechy

Uczeń opisuje położenie
różnych miejsc, określa cechy
krajobrazu, popełniając
niewielkie błędy językowe,

Uczeń opisuje położenie różnych
miejsc, określa cechy krajobrazu
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu

Uczeń opisuje położenie różnych
miejsc, określa cechy krajobrazu
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu

krajobrazu, nie popełniając
większych błędów.

niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wyglądem zewnętrznym,
czynnościami dnia
codziennego, czynnościami
wykonywanymi w danym
momencie.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wyglądem zewnętrznym,
czynnościami dnia
codziennego, czynnościami
wykonywanymi w danym
momencie, popełniając
drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wyglądem zewnętrznym,
czynnościami dnia codziennego,
czynnościami wykonywanymi w
danym momencie, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z wyglądem
zewnętrznym, czynnościami dnia
codziennego, czynnościami
wykonywanymi w danym
momencie, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym,
m.in., nazwy cech wyglądu
zewnętrznego, czynności
dnia codziennego),
twierdzenia, pytania i
przeczenia z czasownikiem to
bew czasach teraźniejszym
prostym i złożonym,
czasownik have got, przyimki
miejsca, phrasal verbs.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in., nazwy
cech wyglądu zewnętrznego,
czynności dnia codziennego),
twierdzenia, pytania i
przeczenia z czasownikiem to
bew czasach teraźniejszym
prostym i złożonym, czasownik
have got, przyimki miejsca,
phrasal verbszaimki ,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Welcome
(w tym, m.in., nazwy cech
wyglądu zewnętrznego,
czynności dnia codziennego),
twierdzenia, pytania i przeczenia
z czasownikiem to bew czasach
teraźniejszym prostym i
złożonym, czasownik have got,
przyimki miejsca, phrasal verbs,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Welcome
(w tym, m.in., nazwy cech
wyglądu zewnętrznego,
czynności dnia codziennego),
twierdzenia, pytania i przeczenia
z czasownikiem to bew czasach
teraźniejszym prostym i
złożonym, czasownik have got,
przyimki miejsca, phrasal verbs,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje różne środki
transportu, miejsca
turystyczne w różnych
częściach świata, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje różne środki
transportu, miejsca
turystyczne w różnych
częściach świata popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne środki
transportu, miejsca turystyczne
w różnych częściach świata,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne środki
transportu, miejsca turystyczne
w różnych częściach świata
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo
i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z prośbą o i
udzielaniem rad dotyczących
sposobu postępowania.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
prośbą o i udzielaniem rad
dotyczących sposobu
postępowania, popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
prośbą o i udzielaniem rad
dotyczących sposobu
postępowania, wzorując się na
modelu rozmowy i korzystając z
pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z prośbą o i
udzielaniem rad dotyczących
sposobu postępowania,
korzystając w dużej mierze z
pomocy nauczyciela, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela i prosi o informacje
związane z podróżą
pociągiem.

Uczeń udziela i prosi o
informacje związane z podróżą
pociągiem, popełniając drobne
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela i prosi o
informacje związane z podróżą
pociągiem, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela i prosi o
informacje związane z podróżą
pociągiem, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym, m.in.,
nazwy środków transportu,
czynności wykonywanych w
wolnym czasie, codziennych
czynności, określenia
położenia geograficznego),
czas past simple, łączniki w
zdaniu, czasownik have got.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym, m.in., nazwy ubrań,
czynności wykonywanych w
wolnym czasie, codziennych
czynności), czas present
simple, przysłówki
częstotliwości, czasownik have
got, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in., nazwy ubrań, czynności
wykonywanych w wolnym
czasie, codziennych czynności),
czas present simple, przysłówki
częstotliwości, czasownik have
got, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in., nazwy ubrań, czynności
wykonywanych w wolnym czasie,
codziennych czynności), czas
present simple, przysłówki
częstotliwości, czasownik have
got, popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze pocztówkę z
wakacyjnej podróży, tworzy
mapkę miejscowości i opis
miejsc wartych zwiedzania,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze pocztówkę z
wakacyjnej podróży, tworzy
mapkę miejscowości i opis
miejsc wartych zwiedzania,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze pocztówkę z
wakacyjnej podróży, tworzy
mapkę miejscowości i opis
miejsc wartych zwiedzania,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze pocztówkę z
wakacyjnej podróży, tworzy
mapkę miejscowości i opis miejsc
wartych zwiedzania, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 2
OCENA

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
nazywa i opisuje różne
sprzęty i aktywności
sportowe, stosując
różnorodne słownictwo, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń nazywa i opisuje różne
sprzęty i aktywności sportowe,
stosując w miarę różnorodne
słownictwo, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nazywa i opisuje różne
sprzęty i aktywności sportowe,
stosując podstawowe
słownictwo, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń nazywa i opisuje różne
sprzęty i aktywności sportowe,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń słucha i opowiada o
minionym weekendzie
reagując w rozmowie
właściwie i nie popełniając
większych błędów.

Uczeń słucha i opowiada o
minionym weekendzie
reagując w rozmowie
właściwie i popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń słucha i opowiada o
minionym weekendzie reagując
częściowo w rozmowie
właściwie, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń słucha i opowiada o
minionym weekendzie, nie
reagując w rozmowie właściwie,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi
podczas minionego weekendu,
popełniając drobne błędy

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi
podczas minionego weekendu,
popełniając błędy językowe,

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi
podczas minionego weekendu,
popełniając błędy językowe,

podczas minionego
weekendu.

językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 2 (w tym, m.in.,
nazwy sprzętów i aktywności
sportowych), go, play, do,
przedimki a/an, zaimki i
przyimki it, them, that,
there, here, znaki
interpunkcyjne, czasy past
simple i past continuous

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 (w
tym, m.in., nazwy sprzętów i
aktywności sportowych), go,
play, do, przedimki a/an,
zaimki i przyimki it, them,
that, there, here, znaki
interpunkcyjne,czasy past
simple i past
continuouspopełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 (w tym,
m.in., nazwy sprzętów i
aktywności sportowych), go,
play, do, przedimki a/an, zaimki
i przyimki it, them, that, there,
here, znaki interpunkcyjne,
czasy past simple i past
continuouspopełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 (w tym,
m.in., nazwy sprzętów i
aktywności sportowych), go,
play, do, przedimki a/an, zaimki i
przyimki it, them, that, there,
here, znaki interpunkcyjne, czasy
past simple i past
continuouspopełniając bardzo
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje swój i
wybranej drużyny narodowej
sposób ubierania, swoje
czynności sportowe w
przeszłości, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń opisuje swój i wybranej
drużyny narodowej sposób
ubierania, swoje czynności
sportowe w przeszłości,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń opisuje swój i wybranej
drużyny narodowej sposób
ubierania, swoje czynności
sportowe w przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń opisuje swój i wybranej
drużyny narodowej sposób
ubierania, swoje czynności
sportowe w przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis zwierząt /zjawisk/miejsc

Uczeń w sposób płynny
opisuje wygląd zewnętrzny i
cechy charakteru dzikich i
ulubionych zwierząt, opisuje
pogodę, miejsca
geograficzne i porównuje ich
cechy charakterystyczne, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny i cechy charakteru
dzikich i ulubionych zwierząt,
opisuje pogodę, miejsca
geograficzne i porównuje ich
cechy charakterystyczne
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny i cechy charakteru
dzikich i ulubionych zwierząt,
opisuje pogodę, miejsca
geograficzne i porównuje ich
cechy charakterystyczne
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wygląd
zewnętrzny i cechy charakteru
dzikich i ulubionych zwierząt,
opisuje pogodę, miejsca
geograficzne i porównuje ich
cechy charakterystyczne
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń bierze udział w grze
planszowej według
określonych zasad,
podejmuje decyzje,
informuje o nich, wraz z
grupą przygotowuje pracę
projektową o wybranym
zwierzęciu, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń bierze udział w grze
planszowej według
określonych zasad, podejmuje
decyzje, informuje o nich, wraz
z grupą przygotowuje pracę
projektową o wybranym
zwierzęciu, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń bierze udział w grze
planszowej według określonych
zasad, podejmuje decyzje,
informuje o nich, wraz z grupą
przygotowuje pracę projektową
o wybranym zwierzęciu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń bierze udział w grze
planszowej według określonych
zasad, podejmuje decyzje,
informuje o nich , wraz z grupą
przygotowuje pracę projektową
o wybranym zwierzęciu ,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z pogodą

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
pogodą, popełniając niewielkie
błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
pogodą, często wzorując się na
modelu rozmowy i korzystając z
pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi..

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z pogodą, korzystając
w dużej mierze z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 3 (w tym, m.in.,
zwierząt i ich cech, nazwy
różnego rodzaju pogody,
porównuje przedmioty przy
pomocy stopnia wyższego i
najwyższego przymiotników,
konstrukcji than, stosuje
właściwą kolejność
przymiotników w zdaniu, nie
popełniając błędów.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w
tym, m.in., zwierząt i ich cech,
nazwy różnego rodzaju
pogody, porównuje
przedmioty przy pomocy
stopnia wyższego i
najwyższego przymiotników,
konstrukcji than, stosuje
właściwą kolejność
przymiotników w zdaniu,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w tym,
m.in., nazwy zwierząt i ich cech,
nazwy różnego rodzaju pogody,
porównuje przedmioty przy
pomocy stopnia wyższego i
najwyższego przymiotników,
konstrukcji than, stosuje
właściwą kolejność
przymiotników w zdaniu,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w tym,
m.in., zwierząt i ich cech, nazwy
różnego rodzaju pogody,
porównuje przedmioty przy
pomocy stopnia wyższego i
najwyższego przymiotników,
konstrukcji than, stosuje
właściwą kolejność
przymiotników w zdaniu
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń tworzy pisemny opis
wybranego zwierzęcia nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy pisemny opis
wybranego zwierzęcia
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń tworzy pisemny opis
wybranego zwierzęcia,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń tworzy pisemny opis
wybranego zwierzęcia i,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje produkty
żywnościowe i potrawy, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje produkty
żywnościowe i potrawy,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje produkty
żywnościowe i potrawy,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje produkty
żywnościowe i potrawy,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z
organizowaniem
urodzinowego przyjęcia,
akceptacją lub odmową
przyjęcia zaproszenia.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
robieniem organizowaniem
urodzinowego przyjęcia,
akceptacją lub odmową
przyjęcia zaproszenia

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
organizowaniem urodzinowego
przyjęcia, akceptacją lub
odmową przyjęcia zaproszenia,
często wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z organizowaniem
urodzinowego przyjęcia,
akceptacją lub odmową przyjęcia
zaproszenia, korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu

popełniając niewielkie błędy
językowe.

stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi..

wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
datami różnych wydarzeń.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z datami
różnych wydarzeń, popełniając
drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z datami
różnych wydarzeń, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z datami
różnych wydarzeń, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 4 (w tym, m.in.,
słownictwo związane z
żywnością), konstrukcję
there is, there are,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, przedimki,
a/an, the, some i any,
formęrozkazującą zdań.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w
tym, m.in., słownictwo
związane z żywnością),
konstrukcję there is, there are,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, przedimki, a/an,
the, some i any,
formęrozkazującą zdań,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w tym,
m.in., słownictwo związane z
żywnością), konstrukcję there is,
there are, rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne, przedimki, a/an,
the, some i any,
formęrozkazującą zdań,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w tym,
m.in., słownictwo związane z
żywnością), konstrukcję there is,
there are, rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne, przedimki, a/an,
the, some i any,
formęrozkazującą
zdańpopełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas
wybranego święta, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas
wybranego święta, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas
wybranego święta, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas
wybranego święta, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje rodzaje filmów,
uwzględniając ich cechy
charakterystyczne,
urządzenia elektroniczne
codziennego użytku, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje rodzaje filmów,
uwzględniając ich cechy
charakterystyczne, urządzenia
elektroniczne codziennego
użytku popełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje rodzaje filmów,
uwzględniając ich cechy
charakterystyczne, urządzenia
elektroniczne codziennego
użytku popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje rodzaje filmów,
uwzględniając ich cechy
charakterystyczne, urządzenia
elektroniczne codziennego
użytku popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą quiz na temat
wybranego popularnego
miejsca rozrywki i bierze
udział w rozwiązywaniu
quizu innej grupy, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą quiz na temat
wybranego popularnego
miejsca rozrywki i bierze udział
w rozwiązywaniu quizu innej
grupy, popełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą quiz na temat wybranego
popularnego miejsca rozrywki i
bierze udział w rozwiązywaniu
quizu innej grupy, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą
quiz na temat wybranego
popularnego miejsca rozrywki i
bierze udział w rozwiązywaniu
quizu innej grupy, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
ulubionymi filmami,
kupowaniem biletów w kinie
na film.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
ulubionymi filmami,
kupowaniem biletów w kinie
na film popełniając drobne
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
ulubionymi filmami,
kupowaniem biletów w kinie na
film popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
ulubionymi filmami,
kupowaniem biletów w kinie na
film popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 5 (w tym, m.in.,
nazwy filmów i urządzeń
elektronicznych), czasowniki
must, have to, should,
przysłówki sposobu

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w
tym, m.in., nazwy filmów i
urządzeń elektronicznych),
czasowniki must, have to,
should, przysłówki sposobu
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w tym,
m.in., nazwy filmów i urządzeń
elektronicznych), czasowniki
must, have to, should,
przysłówki sposobu, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w tym,
m.in., nazwy filmów i urządzeń
elektronicznych), czasowniki
must, have to, should, przysłówki
sposobu, popełniając bardzo
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze recenzję
wybranego filmu, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze recenzję
wybranego filmu,, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze recenzję wybranego
filmu,, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze recenzję wybranego
filmu,, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat ulubionych
filmów, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat ulubionych filmów,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat ulubionych filmów,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
ulubionych filmów, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

UNIT 6
OCENA

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis miejsc/przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje różne sklepy i ich
funkcje, towary, które może
tam kupić, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje różne sklepy i
ich funkcje, towary, które
może tam kupić, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne sklepy i ich
funkcje, towary, które może tam
kupić, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne sklepy i ich
funkcje, towary, które może tam
kupić, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą pracę projektową na
temat ulubionego sklepu, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą pracę projektową na
temat ulubionego sklepu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą pracę projektową na
temat ulubionego sklepu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą
pracę projektową na temat
ulubionego sklepu, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z robieniem
zakupów w sklepie,

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z robieniem
zakupów w sklepie, wymienia

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z robieniem
zakupów w sklepie, wymienia
opinie na temat ulubionych

Uczeń stara się uczestniczyć w
prostej rozmowie reagując w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z robieniem
zakupów w sklepie, wymienia
opinie na temat ulubionych

wymienia opinie na temat
ulubionych sklepów, składa
obietnice i oferty pomocy.

opinie na temat ulubionych
sklepów, składa obietnice i
oferty pomocy popełniając
niewielkie błędy językowe.

sklepów, składa obietnice i
oferty pomocy, często wzorując
się na modelu rozmowy i
korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi..

sklepów, składa obietnice i oferty
pomocy, korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 6 (w tym, m.in.,
nazwy sklepów i towarów,
czasowniki typowe podczas
zakupów, przymiotniki i
odpowiadające im
przysłówki), be going to,
will/won’t, must/mustn’t,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w
tym, m.in., nazwy sklepów i
towarów, czasowniki typowe
podczas zakupów, przymiotniki
i odpowiadające im
przysłówki), be going to,
will/won’t,
must/mustn’tpopełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w tym,
m.in., nazwy sklepów i towarów,
czasowniki typowe podczas
zakupów, przymiotniki i
odpowiadające im przysłówki),
be going to, will/won’t,
must/mustn’t .popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w tym,
m.in., nazwy sklepów i towarów,
czasowniki typowe podczas
zakupów, przymiotniki i
odpowiadające im przysłówki),
be going to, will/won’t,
must/mustn’tpopełniając bardzo
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń tworzy pisemny opis
centrum handlowego, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy pisemny opis
centrum handlowego,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń tworzy pisemny opis
centrum handlowego,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń tworzy pisemny opis
centrum handlowego,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis
ludzi/przedmiotów/zjawisk

Uczeń w sposób płynny
opisuje choroby i urazy i ich
objawy, różne nastroje i
emocje osób, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje choroby i urazy i
ich objawy, różne nastroje i
emocje osób, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje choroby i urazy i
ich objawy, różne nastroje i
emocje osób, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje choroby i urazy i
ich objawy, różne nastroje i
emocje osób, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń przygotowuje
wspólnie z grupą projekt
opisujący cechy
charakterystyczne
wybranego zawodu, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń przygotowuje wspólnie
z grupą projekt opisujący
cechy charakterystyczne
wybranego zawodu
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wspólnie z
grupą projekt opisujący cechy
charakterystyczne wybranego
zawodu, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wspólnie z
grupą projekt opisujący cechy
charakterystyczne wybranego
zawodu popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje i radę podczas
wizyty u lekarza, uzyskuje i
przekazuje informacje
dotyczące doświadczeń ludzi
ze swego otoczenia,
przekazuje i uzyskuje

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje i radę podczas
wizyty u lekarza, uzyskuje i
przekazuje informacje
dotyczące doświadczeń ludzi
ze swego otoczenia,
przekazuje i uzyskuje
informacje o swoim i innych

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje i radę podczas wizyty
u lekarza, uzyskuje i przekazuje
informacje dotyczące
doświadczeń ludzi ze swego
otoczenia, przekazuje i uzyskuje
informacje o swoim i innych
trybie życia., popełniając błędy

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje i radę podczas wizyty
u lekarza, uzyskuje i przekazuje
informacje dotyczące
doświadczeń ludzi ze swego
otoczenia, przekazuje i uzyskuje
informacje o swoim i innych
trybie życia., popełniając błędy

informacje o swoim i innych
trybie życia.

trybie życia., popełniając
drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 7 (w tym, m.in.,
nazwy chorób i urazów i ich
objawów), czas present
perfect, formy past participle
czasowników regularnych i
nieregularnych, zdaniazeveri
never.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7 (w
tym, m.in., nazwy chorób i
urazów i ich objawów), czas
present perfect, formy past
participle czasowników
regularnych i nieregularnych,
zdania zever i never,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7 (w tym,
m.in., nazwy chorób i urazów i
ich objawów), czas present
perfect, formy past participle
czasowników regularnych i
nieregularnych, zdania zever i
never, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7 (w tym,
m.in., nazwy chorób i urazów i
ich objawów), czas present
perfect, formy past participle
czasowników regularnych i
nieregularnych, zdania zever i
never, popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze maila o swoim
pobycie w szpitalu, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze maila o swoim
pobycie w szpitalu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze maila o swoim
pobycie w szpitalu, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze maila o swoim
pobycie w szpitalu, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Opis przedmiotów

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny
opisuje domowe sprzęty i
wyposażenie pomieszczeń,
nie popełniając większych
błędów.

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń opisuje domowe
sprzęty i wyposażenie
pomieszczeń, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje domowe sprzęty i
wyposażenie pomieszczeń,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje domowe sprzęty i
wyposażenie pomieszczeń,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń przygotowuje z grupą
pracę projektową z opisem
wybranej sceny z filmu lub
książki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń przygotowuje z grupą
pracę projektową z opisem
wybranej sceny z filmu lub
książki popełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje z grupą
pracę projektową z opisem
wybranej sceny z filmu lub
książki, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje z grupą
pracę projektową z opisem
wybranej sceny z filmu lub książki
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń w sposób płynny
prowadzi rozmowę na temat
wyboru prezentu dla
koleżanki/kolegi
uwzględniając swoją i
rozmówcy opinię.

Uczeń prowadzi rozmowę na
temat wyboru prezentu dla
koleżanki/kolegi uwzględniając
swoją i rozmówcy opinię,
popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na
temat wyboru prezentu dla
koleżanki/kolegi uwzględniając
swoją i rozmówcy opinię
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na
temat wyboru prezentu dla
koleżanki/kolegi uwzględniając
swoją i rozmówcy opinię,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 8 (w tym, m.in.,
nazwy wyposażenia domu),
czas present simple present
continuous,past simple i past

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w
tym, m.in., nazwy
wyposażenia domu), czas
present simple present
continuous,past simple i past

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w tym,
m.in., nazwy wyposażenia
domu), czas present simple
present continuous,past simple i
past continuous, going to i will,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w tym,
m.in., nazwy wyposażenia
domu), czas present simple
present continuous,past simple i
past continuous, going to i will,

Tworzenie tekstu pisemnego

continuous, going to i will,
present perfect.

continuous, going to i will,
present perfect, popełniając
nieliczne błędy.

present perfect, popełniając
liczne błędy.

present perfect, popełniając
bardzo liczne błędy.

Uczeń pisze wstęp do
opowiadania o tajemniczej
historii, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze wstęp do
opowiadania o tajemniczej
historii, popełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wstęp do
opowiadania o tajemniczej
historii, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze wstęp do
opowiadania o tajemniczej
historii, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

Steps Plus dla klasy VII
Kryteria oceny

Welcome
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

DOSTATECZNA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo dużo
błędów

tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z
przedstawianiem siebie i
innych osób, podawaniem
informacji związanych z
danymi osobowymi,
dotyczących między innymi
pochodzenia i miejsca
zamieszkania, przedmiotów
osobistego użytku, reaguje
właściwie na polecenia
wykonywania różnych
czynności.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
przedstawianiem siebie i
innych osób, podawaniem
informacji związanych z
danymi osobowymi,
dotyczących między innymi
pochodzenia i miejsca
zamieszkania, przedmiotów
osobistego użytku, popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
przedstawianiem siebie i innych
osób, podawaniem informacji
związanych z danymi
osobowymi, dotyczących
między innymi pochodzenia i
miejsca zamieszkania,
przedmiotów osobistego użytku,
reaguje właściwie na polecenia
wykonywania różnych czynności
często wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z przedstawianiem
siebie i innych osób,
podawaniem informacji
związanych z przedstawianiem
siebie i innych osób,
podawaniem informacji
związanych z danymi
osobowymi, dotyczących między
innymi pochodzenia i miejsca
zamieszkania, przedmiotów
osobistego użytku, reaguje
właściwie na polecenia
wykonywania różnych czynności
korzystając w dużej mierze z
pomocy nauczyciela, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
nazywa i opisuje kolory
przedmiotów codziennego
użytku,nie popełniając
większych błędów.

Uczeń nazywa i opisuje kolory
przedmiotów codziennego
użytku, popełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nazywa i opisuje kolory
przedmiotów codziennego
użytku popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń nazywa i opisuje kolory
przedmiotów codziennego
użytku popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
danymi osobowymi,
dotyczącymi między innymi
pochodzenia i miejsca
zamieszkania, własności,
kolorów i przeznaczenia
przedmiotów osobistego
użytku.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, dotyczącymi
między innymi pochodzenia i
miejsca zamieszkania,
własności, kolorów i
przeznaczenia przedmiotów
osobistego użytku, popełniając
drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, dotyczącymi
między innymi pochodzenia i
miejsca zamieszkania,
własności, kolorów i
przeznaczenia przedmiotów
osobistego użytku, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, dotyczącymi między
innymi pochodzenia i miejsca
zamieszkania, własności, kolorów
i przeznaczenia przedmiotów
osobistego użytku, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym,
m.in., kolory, godziny, dni,
daty, przedmioty osobiste
codziennego użytku),
przymiotniki dzierżawcze,
zerowe, określone i
nieokreślone przedimki,
zaimki wskazujące, liczbę
mnogą rzeczowników,
possessive s, pytanie whose?

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in., kolory,
godziny, dni, daty, przedmioty
osobiste codziennego użytku),
przymiotniki dzierżawcze,
zerowe, określone i
nieokreślone przedimki, zaimki
wskazujące, liczbę mnogą
rzeczowników, possessive s,
pytanie whose?, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Welcome
(w tym, m.in., kolory, godziny,
dni, daty, przedmioty osobiste
codziennego użytku),
przymiotniki dzierżawcze,
zerowe, określone i
nieokreślone przedimki, zaimki
wskazujące, liczbę mnogą
rzeczowników, possessive s,
pytanie whose?, phrasal verbs,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Welcome
(w tym, m.in., kolory, godziny,
dni, daty, przedmioty osobiste
codziennego użytku),
przymiotniki dzierżawcze,
zerowe, określone i nieokreślone
przedimki, zaimki wskazujące,
liczbę mnogą rzeczowników,
possessive s, pytanie
whose?popełniając bardzo liczne
błędy.

UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje wyposażenie różnych
pomieszczeń, cechy
zewnętrzne różnych
przedmiotów, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje wyposażenie
różnych pomieszczeń, cechy
zewnętrzne różnych
przedmiotów, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje wyposażenie
różnych pomieszczeń, cechy
zewnętrzne różnych
przedmiotów, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wyposażenie
różnych pomieszczeń, cechy
zewnętrzne różnych
przedmiotów, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje cechy zewnętrzne
różnych osób, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje cechy
zewnętrzne różnych osób,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje cechy zewnętrzne
różnych osób, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje cechy zewnętrzne
różnych osób, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo
i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z. codziennymi
zwyczajami.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
codziennymi zwyczajami,
popełniając niewielkie błędy
językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych
zcodziennymi zwyczajami,
wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z codziennymi
zwyczajami, korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela iprosi o informacje
związane z wyposażeniem
pomieszczeń, wyglądem
osób.

Uczeń udziela iprosi o
informacje związane z
wyposażeniem pomieszczeń,
wyglądem osób, popełniając
drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela iprosi o
informacje związane z
wyposażeniem pomieszczeń,
wyglądem osób, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela iprosi o informacje
związane z wyposażeniem
pomieszczeń, wyglądem osób,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym, m.in.,
nazwy domowych sprzętów,
przymiotniki opisujące i
oceniające), konstrukcje
there is, there are, przedimki
nieokreślone some, any,
przysłówki miejsca i czasu,
właściwy porządek
przymiotników opisujących
rzeczowniki, czas present
simple.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym, m.in., nazwy domowych
sprzętów, przymiotniki
opisujące i oceniające),
konstrukcje there is, there are,
przedimki nieokreślone some,
any, przysłówki miejsca i
czasu, właściwy porządek
przymiotników opisujących
rzeczowniki, czas present
simple, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in., nazwy domowych
sprzętów, przymiotniki opisujące
i oceniające), konstrukcje there
is, there are, przedimki
nieokreślone some, any,
przysłówki miejsca i czasu,
właściwy porządek
przymiotników opisujących
rzeczowniki, czas present
simple, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in., nazwy domowych
sprzętów, przymiotniki opisujące
i oceniające), konstrukcje there
is, there are, przedimki
nieokreślone some, any,
przysłówki miejsca i czasu,
właściwy porządek
przymiotników opisujących
rzeczowniki, czas present simple,
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze e-mali do kolegi
opisując swój pokój,
ulubione przedmioty, rodzinę
i przyjaciół, nie popełniając
większych błędów i stosując

Uczeń pisze e-mali do kolegi
opisując swój pokój, ulubione
przedmioty, rodzinę i
przyjaciół, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie

Uczeń pisze e-mali do kolegi
opisując swój pokój, ulubione
przedmioty, rodzinę i przyjaciół,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe

Uczeń pisze e-mali do kolegi
opisując swój pokój, ulubione
przedmioty, rodzinę i przyjaciół,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie

Zachowania społeczne i
interakcja

właściwą formę i styl
wypowiedzi.

wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

zachowując właściwej formy i
stylu.

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąo interesujących
miejscach w Polsce i
prezentuje ją na forum, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąo interesujących
miejscach w Polsce i
prezentuje ją na forum,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąo interesujących
miejscach w Polsce i prezentuje
ją na forum, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąo interesujących
miejscach w Polsce i prezentuje
ją na forum, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje osobowość różnych
osób, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje osobowość
różnych osób popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osobowość
różnych osób popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osobowość
różnych osób popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń słucha i opowiada o
tym, co potrafi robić, co robi
w wolnym czasie, reagującw
rozmowie właściwie i nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń słucha i opowiada o
tym, co potrafi robić, co robi w
wolnym czasie, reagującw
rozmowie właściwie i
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń słucha i opowiada o tym,
co potrafi robić, co robi w
wolnym czasie,
reagującczęściowow rozmowie
właściwie, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń słucha i opowiada o tym,
co potrafi robić, co robi w
wolnym czasie, nie reagującw
rozmowie właściwie, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi w
wolnym czasie i
umiejętnościami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi w
wolnym czasie i
umiejętnościami, popełniając
drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi w
wolnym czasie i
umiejętnościami, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
czynnościami wykonanymi w
wolnym czasie i umiejętnościami,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 2 (w tym, m.in.,
czynności codzienne i w
wolnym czasie), can/can’t,
czasowniki dynamiczne i
statyczne, przysłówki
częstotliwości, czasy present
simple i present continuous

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 (w
tym, m.in., czynności
codzienne i w wolnym czasie),
can/can’t, czasowniki
dynamiczne i statyczne,
przysłówki częstotliwości,
czasy present simple i present
continuous popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 (w tym,
m.in., czynności codzienne i w
wolnym czasie), can/can’t,
czasowniki dynamiczne i
statyczne, przysłówki
częstotliwości, czasy present
simple i present continuous
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 (w tym,
m.in., czynności codzienne i w
wolnym czasie), can/can’t,
czasowniki dynamiczne i
statyczne, przysłówki
częstotliwości, czasy present
simple i present continuous
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje na blogu
swojeulubione aktywności,
umiejętności oraz
osobowośćnie popełniając

Uczeń opisuje na blogu
swojeulubione aktywności,
umiejętności oraz osobowość,
popełniając niewielkie błędy

Uczeń opisuje na blogu
swojeulubione aktywności,
umiejętności oraz osobowość,
popełniając błędy językowe,

Uczeń opisuje na blogu
swojeulubione aktywności,
umiejętności oraz osobowość,
popełniając błędy językowe,

Zachowania społeczne i
interakcja

większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

Uczeń przygotowuje krótki
przewodnik po atrakcjach
turystycznych w swojej
okolicy i prezentuje go na
forum, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń przygotowuje krótki
przewodnik po atrakcjach
turystycznych w swojej okolicy
i prezentuje go na forum,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje krótki
przewodnik po atrakcjach
turystycznych w swojej okolicy i
prezentuje go na forum,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje krótki
przewodnik po atrakcjach
turystycznych w swojej okolicy i
prezentuje go na forum,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis zwierząt /zjawisk/miejsc

Uczeń w sposób płynny
opisuje rodzaje produktów
żywnościowych, posiłki i ich
wartości odżywcze, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje rodzaje
produktów żywnościowych,
posiłki i ich wartości odżywcze
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje rodzaje
produktów żywnościowych,
posiłki i ich wartości odżywcze
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje rodzaje produktów
żywnościowych, posiłki i ich
wartości odżywcze popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające

wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąna temat
przepisów kulinarnych i
prezentuje ją na forum, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąna temat
przepisów kulinarnych i
prezentuje ją na forum,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąna temat przepisów
kulinarnych i prezentuje ją na
forum, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje pracę
projektowąna temat przepisów
kulinarnych i prezentuje ją na
forum, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z ulubioną
żywnością i zdrową dietą,
marnowaniem żywności.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
ulubioną żywnością i zdrową
dietą, marnowaniem
żywności., popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych
zulubioną żywnością i zdrową
dietą, marnowaniem żywności.,
często wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z ulubioną żywnością i
zdrową dietą, marnowaniem
żywności., korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 3 (w tym, m.in.,
nazwy produktów
żywnościowych, opakowań,
posiłków) określa
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, stosuje
kwantyfikatory, stopień

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w
tym, m.in., nazwy produktów
żywnościowych, opakowań,
posiłków), określa rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne,
stosuje kwantyfikatory,
stopień wyższy i najwyższy

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w tym,
m.in., nazwy produktów
żywnościowych, opakowań,
posiłków), określa rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne,
stosuje kwantyfikatory, stopień
wyższy i najwyższy

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w tym,
m.in., nazwy produktów
żywnościowych, opakowań,
posiłków), określa rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, stosuje
kwantyfikatory, stopień wyższy i

Tworzenie tekstu pisemnego

wyższy i najwyższy
przymiotników, nie
popełniając błędów.

przymiotników, popełniając
nieliczne błędy.

przymiotników, popełniając
liczne błędy.

najwyższy przymiotników
popełniając bardzo liczne błędy.

Uczeń pisze opinion essayna
temat marnowania żywności
przez supermarkety, nie
popełniającwiększych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze opinion essayna
temat marnowania żywności
przez supermarkety
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze opinion essayna
temat marnowania żywności
przez supermarkety, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze opinion essayna
temat marnowania żywności
przez supermarkety, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje pomieszczenia w
domu i ich wyposażenie, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje pomieszczenia
w domu i ich wyposażenie,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pomieszczenia w
domu i ich wyposażenie,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pomieszczenia w
domu i ich wyposażenie
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych zprzestrzeganiem
prawa do prywatności w
domu i Internecie.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
rodzajem i wyposażeniem
domowych pomieszczeń,
czynnościamiw określonym
czasie w przeszłości
popełniając niewielkie błędy
językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
rodzajem i wyposażeniem
domowych pomieszczeń,
czynnościamiw określonym
czasie w przeszłości, często
wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z rodzajem i
wyposażeniem domowych
pomieszczeń, czynnościamiw
określonym czasie w
przeszłości,korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
rodzajem i wyposażeniem
domowych pomieszczeń,
czynnościamiw określonym
czasie w przeszłości.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
rodzajem i wyposażeniem
domowych pomieszczeń,
czynnościamiw określonym
czasie w przeszłości,
popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z rodzajem
i wyposażeniem domowych
pomieszczeń, czynnościamiw
określonym czasie w przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z rodzajem i
wyposażeniem domowych
pomieszczeń, czynnościamiw
określonym czasie w przeszłości,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 4 (w tym, m.in.,
słownictwo związane z
pomieszczeniami,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w
tym, m.in., słownictwo
związane z pomieszczeniami,
wyposażeniem domu), formę

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w tym,
m.in., słownictwo związane z
pomieszczeniami,
wyposażeniem domu), formę

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w tym,
m.in., słownictwo związane z
pomieszczeniami, wyposażeniem
domu), formę przeszłą

wyposażeniem domu), formę
przeszłą czasownika be ican,
czasowniki regularne i
nieregularne w czasie simple
past, czas past continuous.

przeszłą czasownika be ican,
czasowniki regularne i
nieregularne w czasie simple
past, czas past continuous.,
popełniając nieliczne błędy.

przeszłą czasownika bei can,
czasowniki regularne i
nieregularne w czasie simple
past, czas past continuous,
popełniając liczne błędy.

czasownika be ican, czasowniki
regularne i nieregularne w czasie
simple past, czas past
continuous.popełniając bardzo
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze wpis na blogu na
temat przestrzegania i
łamania polityki prywatności,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wpis na blogu na
temat przestrzegania i łamania
polityki prywatności,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze wpis na blogu na
temat przestrzegania i łamania
polityki prywatności,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze wpis na blogu na
temat przestrzegania i łamania
polityki prywatności, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń projektujeulotkę o
budynku historycznym w
Polsce i prezentuje ją na
forum, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń projektujeulotkę o
budynku historycznym w
Polsce i prezentuje ją na
forum, popełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń projektujeulotkę o
budynku historycznym w Polsce
i prezentuje ją na forum,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń projektujeulotkę o
budynku historycznym w Polsce i
prezentuje ją na forum,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe

DOBRA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i

DOSTATECZNA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i

uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych zwymarzoną
karierą zawodową.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale
i adekwatnie reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
rodzajem i wyposażeniem
domowych pomieszczeń,
czynnościamiw określonym
czasie w przeszłości
popełniając niewielkie błędy
językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie, reaguje w
typowych sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
rodzajem i wyposażeniem
domowych pomieszczeń,
czynnościamiw określonym
czasie w przeszłości, często
wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w
bardzo prostej rozmowie
związanej z rodzajem i
wyposażeniem domowych
pomieszczeń, czynnościamiw
określonym czasie w
przeszłości,korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
planami i zamiarami na
najbliższą przyszłość.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z planami
i zamiarami na najbliższą
przyszłośćpopełniając drobne
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z planami i
zamiarami na najbliższą
przyszłość. popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z planami i
zamiarami na najbliższą
przyszłość. popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 5 (w tym, m.in.,
nazwy zawodów), be going
to,present continuous dla
umówionych spotkań,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w
tym, m.in., nazwy zawodów),
be going to,present continuous
dla umówionych spotkań,
wyrażenia czasowe dla

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w tym,
m.in., nazwy zawodów), be
going to,present continuous dla
umówionych spotkań,
wyrażenia czasowe dla

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w tym,
m.in., nazwy zawodów), be going
to,present continuous dla
umówionych spotkań, wyrażenia

wyrażenia czasowe dla
przyszłości.

przyszłości popełniając
nieliczne błędy.

przyszłości, popełniając liczne
błędy.

czasowe dla przyszłości,
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze swój życiorys,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze swój życiorys,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze swój życiorys,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze swój życiorys,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat ważnych w
przyszłości zawodów, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat ważnych w przyszłości
zawodów, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat ważnych w przyszłości
zawodów, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
ważnych w przyszłości zawodów,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń opisuje
międzynarodowy projekt dla
młodych ludzi i prezentuje
pracę na forum, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje
międzynarodowy projekt dla
młodych ludzi i prezentuje
pracę na forum, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje międzynarodowy
projekt dla młodych ludzi i
prezentuje pracę na forum,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje międzynarodowy
projekt dla młodych ludzi i
prezentuje pracę na forum,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
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Opis miejsc

Uczeń w sposób płynny
opisuje miejsca w mieście i
ich położenie, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje p miejsca w
mieście i ich położenie,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje miejsca w mieście
i ich położenie, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje miejsca w mieście
i ich położenie popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń przygotowuje pracę
projektową na temat
emigracji Polaków do Stanów
Zjednoczonych i prezentuje
ją na forum nie popełniając
większych błędów.

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą pracę projektową na
temat emigracji Polaków do
Stanów Zjednoczonych i
prezentuje ją na forum,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z
grupą pracę projektową na
temat emigracji Polaków do
Stanów Zjednoczonych i
prezentuje ją na forum,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą
pracę projektową na temat
emigracji Polaków do Stanów
Zjednoczonych i prezentuje ją na
forum, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych zplanem
zwiedzania miasta,

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i
zrozumiale reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych zplanem
zwiedzania miasta,

Uczeń uczestniczy w bardzo
prostej rozmowie,reaguje w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych zplanem zwiedzania
miasta, przewidywań
dotyczących przyszłości, często

Uczeń stara się uczestniczyć w
prostej rozmowie reagując w
sytuacjach komunikacyjnych
związanych zplanem zwiedzania
miasta, przewidywań
dotyczących przyszłości,

przewidywań dotyczących
przyszłości.

przewidywań dotyczących
przyszłości popełniając
niewielkie błędy językowe.

wzorując się na modelu
rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

korzystając w dużej mierze z
pomocy nauczyciela, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat możliwego
życia ludzi na Marsie, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat możliwego życia ludzi
na Marsie, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat możliwego życia ludzi na
Marsie, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
możliwego życia ludzi na Marsie,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 6 (w tym, m.in.,
nazwy miejsc i budynków w
mieście), czasownik
will/won’t, stronę bierną w
czasie present simple i past
simple.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w
tym, m.in., nazwy miejsc i
budynków w mieście),
czasownik will/won’t, stronę
bierną w czasie present simple
i past simple popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w tym,
m.in., nazwy miejsc i budynków
w mieście), czasownik
will/won’t, stronę bierną w
czasie present simple i past
simple, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w tym,
m.in., nazwy miejsc i budynków
w mieście), czasownik will/won’t,
stronę bierną w czasie present
simple i past simplepopełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze na blogu o
turystyce w swoim mieście,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze na blogu o
turystyce w swoim mieście,
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze na blogu o turystyce
w swoim mieście, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze na blogu o turystyce
w swoim mieście, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
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Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń opracowuje ankiety na
temat polskiego sportu i
przedstawia ją na forumnie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opracowuje ankiety na
temat polskiego sportu i
przedstawia ją na
forumpopełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opracowuje ankiety na
temat polskiego sportu i
przedstawia ją na
forumpopełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opracowuje ankiety na
temat polskiego sportu i
przedstawia ją na
forumpopełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje i opinię na temat
sportu, osobistych
doświadczeń życiowych.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje i opinię na temat
sportu, osobistych
doświadczeń życiowych,
popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje i opinię na temat
sportu, osobistych doświadczeń
życiowych popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje i opinię na temat
sportu, osobistych doświadczeń
życiowych popełniając błędy
językowe popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 7 (w tym, m.in.,
nazwy różnych sportów),

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7 (w
tym, m.in., nazwy różnych
sportów), czasowniki play, do,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7 (w tym,
m.in., nazwy różnych sportów),
czasowniki play, do, go, czas

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7 (w tym,
m.in., nazwy różnych sportów),
czasowniki play, do, go, czas

Tworzenie tekstu pisemnego

czasowniki play, do, go, czas
present perfect, ever, never,
czas present perfect w
porównaniu do czasu past
simple

go, czas present perfect, ever,
never, czas present perfect w
porównaniu do czasu past
simplepopełniając nieliczne
błędy.

present perfect, ever, never, czas
present perfect w porównaniu
do czasu past simplepopełniając
liczne błędy.

present perfect, ever, never, czas
present perfect w porównaniu do
czasu past simplepopełniając
bardzo liczne błędy.

Uczeń pisze krótkie
wypracowanie o wybranym
sławnym sportowcu, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze krótkie
wypracowanie o wybranym
sławnym sportowcu
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze krótkie
wypracowanie o wybranym
sławnym sportowcu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze krótkie
wypracowanie o wybranym
sławnym sportowcu popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
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Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje stany emocjonalne
ludzi, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń w sposób płynny
opisuje stany emocjonalne
ludzi, popełniając niewielkie
błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń w sposób płynny opisuje
stany emocjonalne ludzi,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń w sposób płynny opisuje
stany emocjonalne ludzi,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające

wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń pisze zaproszenie na
lokalną uroczystość i
prezentuje je na forum, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń pisze zaproszenie na
lokalną uroczystość i
prezentuje je na forum
popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pisze zaproszenie na
lokalną uroczystość i prezentuje
je na forum, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pisze zaproszenie na
lokalną uroczystość i prezentuje
je na forum popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń w sposób płynny
prowadzi rozmowę na temat
uczuć i stanu emocjonalnego
różnych osób, możliwego
postępowania w określonej
sytuacji

Uczeń prowadzi rozmowę na
temat uczuć i stanu
emocjonalnego różnych osób,
popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na
temat uczuć i stanu
emocjonalnego różnych osób
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na
temat uczuć i stanu
emocjonalnego różnych osób,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 8 (w tym, m.in.,
nazwy uczuć i emocji,
pierwszy okres warunkowy,
when, as soon as, unless,
zerowy okres warunkowy,
przymiotniki z końcówką –ed
i –Ing.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w
tym, m.in., nazwy uczuć i
emocji, pierwszy okres
warunkowy, when, as soon as,
unless, zerowy okres
warunkowy, przymiotniki z
końcówką –ed i –
Ingpopełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w tym,
m.in., nazwy uczuć i emocji,
pierwszy okres warunkowy,
when, as soon as, unless,
zerowy okres warunkowy,
przymiotniki z końcówką –ed i –
Ing, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w tym,
m.in., nazwy uczuć i emocji,
pierwszy okres warunkowy,
when, as soon as, unless, zerowy
okres warunkowy, przymiotniki z
końcówką –ed i –Ing,popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze wpis do
dziennika o wybranej osobie,
sytuacji w jakiej się znalazła,
jej uczuć i sposobie
rozwiązania problemów, nie

Uczeń pisze wpis do dziennika
o wybranej osobie, sytuacji w
jakiej się znalazła, jej uczuć i
sposobie rozwiązania
problemów, popełniając

Uczeń pisze wpis do dziennika o
wybranej osobie, sytuacji w
jakiej się znalazła, jej uczuć i
sposobie rozwiązania
problemów, popełniając błędy

Uczeń pisze wpis do dziennika o
wybranej osobie, sytuacji w jakiej
się znalazła, jej uczuć i sposobie
rozwiązania problemów,
popełniając błędy językowe,

popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

Repetytorium Ósmoklasisty
Kryteria oceny

UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, właściwie
określa intencje nadawcy, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów,określa intencje
nadawcy, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
określa intencje nadawcy,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 1i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, określa
intencje nadawcy, popełniając
bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
danymi osobowymi,
wyglądem zewnętrznym,
nazwami cech charakteru,
uczuciami i emocjami

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, wyglądem
zewnętrznym, nazwami cech
charakteru, uczuciami i
emocjami, popełniając drobne
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, wyglądem
zewnętrznym, nazwami cech
charakteru, uczuciami i
emocjami, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z danymi
osobowymi, wyglądem
zewnętrznym, nazwami cech
charakteru, uczuciami i
emocjami, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału1 (w tym, m.in.dane
osobowe, słownictwo
związane z opisem wyglądu
zewnętrznego, cech
charakteru, uczuć i emocji),
pytania ogólne i
szczegółowe, zaimki
osobowe w formie podmiotu
i dopełnienia, zaimki
bezosobowe, przymiotniki
dzierżawcze, przedimki
określone i nieokreślone,
przedimek zerowy, Czas
Present Simple,
PresentContinuous, Past
Simple, konstrukcja be going
to.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym, m.in. dane osobowe,
słownictwo związane z opisem
wyglądu zewnętrznego, cech
charakteru, uczuć i emocji),
pytania ogólne i szczegółowe,
zaimki osobowe w formie
podmiotu i dopełnienia, zaimki
bezosobowe, przymiotniki
dzierżawcze, przedimki
określone i nieokreślone,
przedimek zerowy, Czas
Present Simple,
PresentContinuous, Past
Simple, konstrukcja be going
to,popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in. dane osobowe,
słownictwo związane z opisem
wyglądu zewnętrznego, cech
charakteru, uczuć i emocji),
pytania ogólne i szczegółowe,
zaimki osobowe w formie
podmiotu i dopełnienia, zaimki
bezosobowe, przymiotniki
dzierżawcze, przedimki
określone i nieokreślone,
przedimek zerowy, Czas Present
Simple, PresentContinuous, Past
Simple, konstrukcja be going
topopełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in. dane osobowe, słownictwo
związane z opisem wyglądu
zewnętrznego, cech charakteru,
uczuć i emocji), pytania ogólne i
szczegółowe, zaimki osobowe w
formie podmiotu i dopełnienia,
zaimki bezosobowe, przymiotniki
dzierżawcze, przedimki określone
i nieokreślone, przedimek
zerowy, Czas Present Simple,
PresentContinuous, Past Simple,
konstrukcja be going
topopełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze krótki tekst w
postaci opisu wyglądu
zewnętrznego i cech
charakteru wybranej osoby
oraz krótkiej wiadomości email
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu wyglądu zewnętrznego i
cech charakteru wybranej
osoby oraz krótkiej
wiadomości e-mail,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu wyglądu zewnętrznego i
cech charakteru wybranej osoby
oraz krótkiej wiadomości e-mail
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu
wyglądu zewnętrznego i cech
charakteru wybranej osoby oraz
krótkiej wiadomości e-mail,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd zewnętrzny, uczucia i
emocje oraz czynności przez
nich wykonywane, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd zewnętrzny, uczucia i
emocje oraz czynności przez
nich wykonywane, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd zewnętrzny, uczucia i
emocje oraz czynności przez
nich wykonywane, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd zewnętrzny, uczucia i
emocje oraz czynności przez nich
wykonywane, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwa i
środków
językowychuwzględnionych
w rozdziale 2 i wykonuje

DOBRA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwa i środków
językowychuwzględnionych w
rozdziale 2 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych

DOSTATECZNA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwa i środków
językowychuwzględnionych w
rozdziale 2 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwa i środków
językowychuwzględnionych w
rozdziale 2 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych

zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, a
także układa informacje w
określonym porządku, nie
popełniając błędów.

tekstów a także układa
informacje w określonym
porządku, popełniając
niewielkie błędy.

tekstów, a także układa
informacje w określonym
porządku popełniając dużo
błędów.

tekstów, a także układa
informacje w określonym
porządkupopełniając bardzo
dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 2 (w tym, m.in.
nazwy miejsc w okolicy
zamieszkania, nazwy
sprzętów gospodarstwa
domowego, mebli,
przedmiotów, pomieszczeń,
przymiotniki opisujące dom i
okolice w miejscu
zamieszkania), konstrukcje
Thereis / Thereare, przyimki
miejsca, pytania pośrednie.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym, m.in. nazwy miejsc w
okolicy zamieszkania, nazwy
sprzętów gospodarstwa
domowego, mebli,
przedmiotów, pomieszczeń,
przymiotniki opisujące dom i
okolice w miejscu
zamieszkania), konstrukcje
Thereis / Thereare, przyimki
miejsca, pytania pośrednie,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in. nazwy miejsc w okolicy
zamieszkania, nazwy sprzętów
gospodarstwa domowego,
mebli, przedmiotów,
pomieszczeń, przymiotniki
opisujące dom i okolice w
miejscu zamieszkania),
konstrukcje Thereis / Thereare,
przyimki miejsca, pytania
pośrednie, popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in. nazwy miejsc w okolicy
zamieszkania, nazwy sprzętów
gospodarstwa domowego, mebli,
przedmiotów, pomieszczeń,
przymiotniki opisujące dom i
okolice w miejscu zamieszkania),
konstrukcje Thereis / Thereare,
przyimki miejsca, pytania
pośrednie, popełniając bardzo
liczne błędy.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat swojego
miejsca zamieszkania,
budynków mieszkalnych,
wad i zalet wspólnego
mieszkania, udzielania
pomocy rodzicom przez
nastolatków przy
wykonywaniu prac
domowych,nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię na
temat swojego miejsca
zamieszkania, budynków
mieszkalnych, wad i zalet
wspólnego mieszkania,
udzielania pomocy rodzicom
przez nastolatków przy
wykonywaniu prac domowych,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na
temat swojego miejsca
zamieszkania, budynków
mieszkalnych, wad i zalet
wspólnego mieszkania,
udzielania pomocy rodzicom
przez nastolatków przy
wykonywaniu prac domowych,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na
temat swojego miejsca
zamieszkania, budynków
mieszkalnych, wad i zalet
wspólnego mieszkania,
udzielania pomocy rodzicom
przez nastolatków przy
wykonywaniu prac domowych,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje wymyślone
przez siebie budynki
mieszkalne, pisze krótką
wiadomość o problemach
rodzinnych nastolatków,
wiadomość e-mail o
ulubionym miejscu w swoim
mieście, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń opisuje wymyślone
przez siebie budynki
mieszkalne, pisze krótką
wiadomość o problemach
rodzinnych nastolatków,
wiadomość e-mail o
ulubionym miejscu w swoim
mieście, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje wymyślone przez
siebie budynki mieszkalne, pisze
krótką wiadomość o
problemach rodzinnych
nastolatków, wiadomość e-mail
o ulubionym miejscu w swoim
mieście, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń opisuje wymyślone przez
siebie budynki mieszkalne, pisze
krótką wiadomość o problemach
rodzinnych nastolatków,
wiadomość e-mail o ulubionym
miejscu w swoim mieście,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

Opis osób, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając
czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca w
okolicy zamieszkania, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając
czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca w
okolicy zamieszkania,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń w sposób płynny opisuje
osoby pokazane na ilustracji,
uwzględniając czynności przez
nich wykonywane oraz miejsca
w okolicy zamieszkania,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń w sposób płynny opisuje
osoby pokazane na ilustracji,
uwzględniając czynności przez
nich wykonywane oraz miejsca w
okolicy zamieszkania, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwoi
środki językowe

DOBRA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3

DOSTATECZNA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3

uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, a także
uzupełnia luki w języku
polskim, nie popełniając
błędów.

i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, a także uzupełnia luki
w języku polskim, popełniając
niewielkie błędy.

i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, a także uzupełnia luki
w języku polskim, popełniając
dużo błędów.

i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, a także
uzupełnia luki w języku polskim,
popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 3 (w tym, m.in.
nazwy czynności
rutynowych, Nazwy
czynności wykonywanych w
czasie wolnym, nazwy świąt,
uroczystości i czynności im
towrzyszącym, nazwy
członków rodziny, nazwy
etapów w życiu, słownictwo
z kategorii przyjaciele i
relacje międzyludzkie) czas
Present Simple i
PresentContinuous, Przyimki
czasu, dopełniacz ‘s,
przymiotniki dzierżawcze,
zaimki dzierżawcze, zaimki
zwrotne, zaimek wzajemny
eachother.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w
tym, m.in. nazwy czynności
rutynowych, Nazwy czynności
wykonywanych w czasie
wolnym, nazwy świąt,
uroczystości i czynności im
towrzyszącym, nazwy
członków rodziny, nazwy
etapów w życiu, słownictwo z
kategorii przyjaciele i relacje
międzyludzkie) czas Present
Simple i PresentContinuous,
Przyimki czasu, dopełniacz ‘s,
przymiotniki dzierżawcze,
zaimki dzierżawcze, zaimki
zwrotne, zaimek wzajemny
eachother, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w tym,
m.in. nazwy czynności
rutynowych, Nazwy czynności
wykonywanych w czasie
wolnym, nazwy świąt,
uroczystości i czynności im
towrzyszącym, nazwy członków
rodziny, nazwy etapów w życiu,
słownictwo z kategorii
przyjaciele i relacje
międzyludzkie) czas Present
Simple i PresentContinuous,
Przyimki czasu, dopełniacz ‘s,
przymiotniki dzierżawcze, zaimki
dzierżawcze, zaimki zwrotne,
zaimek wzajemny eachother,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w tym,
m.in. nazwy czynności
rutynowych, Nazwy czynności
wykonywanych w czasie wolnym,
nazwy świąt, uroczystości i
czynności im towrzyszącym,
nazwy członków rodziny, nazwy
etapów w życiu, słownictwo z
kategorii przyjaciele i relacje
międzyludzkie) czas Present
Simple i PresentContinuous,
Przyimki czasu, dopełniacz ‘s,
przymiotniki dzierżawcze, zaimki
dzierżawcze, zaimki zwrotne,
zaimek wzajemny eachother,
popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń prowadzi rozmowę, w
której opowiada o
czynnościach wykonywanych
każdego dnia,własnych
zainteresowaniach, świętach

Uczeń, prowadzi rozmowę, w
której opowiada o
czynnościach wykonywanych
każdego dnia, własnych
zainteresowaniach, świętach

Uczeń, prowadzi rozmowę, w
której opowiada o czynnościach
wykonywanych każdego dnia,
własnych zainteresowaniach,
świętach obchodzonych w

Uczeń, prowadzi rozmowę, w
której opowiada o czynnościach
wykonywanych każdego dnia,
własnych zainteresowaniach,
świętach obchodzonych w

obchodzonych w róznych
krajach, przedstawia wady i
zalety posiadania małej i
dużej rodziny, nie
popełniając większych
błędów.

obchodzonych w róznych
krajach, przedstawia wady i
zalety posiadania małej i dużej
rodziny, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

róznych krajach, przedstawia
wady i zalety posiadania małej i
dużej rodziny, popełniając
niewielkie błędy językowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

róznych krajach, przedstawia
wady i zalety posiadania małej i
dużej rodziny, popełniając
niewielkie błędy językowe,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyrażai uzasadnia swoją
opinię na tematróżnych
modeli rodziny, czynności
wykonywanych w czasie
wolnym, uroczystości
rodzinnych, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych modeli rodziny,
czynności wykonywanych w
czasie wolnym, uroczystości
rodzinnych, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych modeli rodziny,
czynności wykonywanych w
czasie wolnym, uroczystości
rodzinnych, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnych modeli rodziny,
czynności wykonywanych w
czasie wolnym, uroczystości
rodzinnych, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst o własnym
rozkładzie dnia, czynnościach
wykonywanych w czasie
wolnym, ulubionym polskim
święcie, wymyślonym lub
prawdziwym przyjęciu
rodzinnym oraz tworzy
krótką wypowiedź pisemną
w formie zaproszenia, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst o własnym
rozkładzie dnia, czynnościach
wykonywanych w czasie
wolnym, ulubionym polskim
święcie, wymyślonym lub
prawdziwym przyjęciu
rodzinnym oraz tworzy krótką
wypowiedź pisemną w formie
zaproszenia, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst o własnym
rozkładzie dnia, czynnościach
wykonywanych w czasie
wolnym, ulubionym polskim
święcie, wymyślonym lub
prawdziwym przyjęciu
rodzinnym oraz tworzy krótką
wypowiedź pisemną w formie
zaproszenia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst o własnym
rozkładzie dnia, czynnościach
wykonywanych w czasie wolnym,
ulubionym polskim święcie,
wymyślonym lub prawdziwym
przyjęciu rodzinnym oraz tworzy
krótką wypowiedź pisemną w
formie zaproszenia, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przedmiotami szkolnymi,
sposobami uczenia się
izajęciami pozalekcyjnymi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przedmiotami szkolnymi,
sposobami uczenia się i
zajęciami pozalekcyjnymi,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przedmiotami szkolnymi,
sposobami uczenia się i
zajęciami pozalekcyjnymi,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
przedmiotami szkolnymi,
sposobami uczenia się i zajęciami
pozalekcyjnymi, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 4 (w tym,
m.in.nazwy przedmiotów
szkolnych, wyrażenia służące
do opisu postępów w nauce,
nazwy miejsc w szkole i poza
nią, słownictwo związane z

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w
tym, m.in. nazwy przedmiotów
szkolnych, wyrażenia służące
do opisu postępów w nauce,
nazwy miejsc w szkole i poza
nią, słownictwo związane z
przyswajaniem wiedzy,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w tym,
m.in. nazwy przedmiotów
szkolnych, wyrażenia służące do
opisu postępów w nauce, nazwy
miejsc w szkole i poza nią,
słownictwo związane z
przyswajaniem wiedzy,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w tym,
m.in. nazwy przedmiotów
szkolnych, wyrażenia służące do
opisu postępów w nauce, nazwy
miejsc w szkole i poza nią,
słownictwo związane z
przyswajaniem wiedzy,

przyswajaniem wiedzy,
słownictwo związane z
zapisywaniem się na kurs
językowy, nazwy zajęć
pozalekcyjnych, słownictwo
związane z przystępowaniem
do egzaminu), czasowniki
modalne must, have to, can,
may, konstrukcja be allowed
toi zaimki pytające.

słownictwo związane z
zapisywaniem się na kurs
językowy, nazwy zajęć
pozalekcyjnych, słownictwo
związane z przystępowaniem
do egzaminu), czasowniki
modalne must, have to, can,
may, konstrukcja be allowed
toi zaimki pytające,
popełniając nieliczne błędy.

słownictwo związane z
zapisywaniem się na kurs
językowy, nazwy zajęć
pozalekcyjnych, słownictwo
związane z przystępowaniem do
egzaminu), czasowniki modalne
must, have to, can, may,
konstrukcja be allowed toi
zaimki pytające, popełniając
liczne błędy.

słownictwo związane z
zapisywaniem się na kurs
językowy, nazwy zajęć
pozalekcyjnych, słownictwo
związane z przystępowaniem do
egzaminu), czasowniki modalne
must, have to, can, may,
konstrukcja be allowed toi zaimki
pytające, popełniając bardzo
liczne błędy.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe pyta o
pozwolenie, podaje powód
odmowy, warunki udzielenia
zgody, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe pyta o
pozwolenie, podaje powód
odmowy, warunki udzielenia
zgody, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe pyta o
pozwolenie, podaje powód
odmowy, warunki udzielenia
zgody, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych
form grzecznościowych pyta o
pozwolenie, podaje powód
odmowy, warunki udzielenia
zgody, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis osób, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
nie popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat ulubionych
przedmiotów szkolnych,
egzaminów szkolnych, zajęć

Uczeń wyraża swoją opinię
temat, ulubionych
przedmiotów szkolnych,
egzaminów szkolnych, zajęć
pozalekcyjnych, wad i zalet

Uczeń wyraża swoją opinię
temat ulubionych przedmiotów
szkolnych, egzaminów
szkolnych, zajęć pozalekcyjnych,
wad i zalet uczestnictwa w

Uczeń wyraża swoją opinię temat
ulubionych przedmiotów
szkolnych, egzaminów szkolnych,
zajęć pozalekcyjnych, wad i zalet
uczestnictwa w kursie

Tworzenie tekstu pisemnego

pozalekcyjnych, wad i zalet
uczestnictwa w kursie
językowym, nie popełniając
większych błędów.

uczestnictwa w kursie
językowym, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

kursie językowym, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

językowym, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst o swojej
szkole marzeń, tworzy
ankietę oraz list prywatny,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst o swojej
szkole marzeń, tworzy ankietę
oraz list prywatny, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst o swojej szkole
marzeń, tworzy ankietę oraz list
prywatny, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst o swojej szkole
marzeń, tworzy ankietę oraz list
prywatny, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale5 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 5 (w tym, m.in.
nazwy zawodów, nazwy cech
charakteru, nazwy miejsc
pracy, zakres obowiązków
pracownika, słownictwo
związane z pracą za granicą,
słownictwo związane z
opisem zdjęcia), czasy Future
Simple, PresentContinuous,
konstrukcja be goingto,
przyimki at, in.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w
tym, m.in. nazwy zawodów,
nazwy cech charakteru, nazwy
miejsc pracy, zakres
obowiązków pracownika,
słownictwo związane z pracą
za granicą, słownictwo
związane z opisem zdjęcia),
czasy Future Simple,
PresentContinuous,
konstrukcja be goingto,
przyimki at, in, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w tym,
m.in. nazwy zawodów, nazwy
cech charakteru, nazwy miejsc
pracy, zakres obowiązków
pracownika, słownictwo
związane z pracą za granicą,
słownictwo związane z opisem
zdjęcia), czasy Future Simple,
PresentContinuous, konstrukcja
be goingto, przyimki at,
in,popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w tym,
m.in. nazwy zawodów, nazwy
cech charakteru, nazwy miejsc
pracy, zakres obowiązków
pracownika, słownictwo
związane z pracą za granicą,
słownictwo związane z opisem
zdjęcia), czasy Future Simple,
PresentContinuous, konstrukcja
be goingto, przyimki at, in,
popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe składa
życzenia i gratulacje,
przekazuje i reaguje na dobre
lub złe wiadomości, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe składa
życzenia i gratulacje,
przekazuje i reaguje na dobre
lub złe wiadomości,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe składa życzenia i
gratulacje, przekazuje i reaguje
na dobre lub złe wiadomości,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych
form grzecznościowych składa
życzenia i gratulacje, przekazuje i
reaguje na dobre lub złe
wiadomości, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
nie popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat wad i zalet
wykonywania określonych
zawodów, pracy za granicą,
nie popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat wad i zalet
wykonywania określonych
zawodów, pracy za granicą,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat wad i zalet wykonywania
określonych zawodów, pracy za
granicą, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
wad i zalet wykonywania
określonych zawodów, pracy za
granicą, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości i ogłoszenia, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości i ogłoszenia,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości i ogłoszenia,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości i ogłoszenia,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 6 (w tym,
m.in.nazwy produktów
żywnościowych, przymiotniki
opisujące żywność,nazwy
rodzajów opakowań i
miar,słownictwo związane z
restauracją i zamawianiem
posiłków, słownictwo
związane z
przygotowywaniem
posiłków, nazwy sposobów
przyrządzania potraw ,
nazwy sprzętów
kuchennych), określniki
ilościowe, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne,
formy liczby mnogiej
rzeczowników.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w
tym, m.in. nazwy produktów
żywnościowych, przymiotniki
opisujące żywność, nazwy
rodzajów opakowań i miar,
słownictwo związane z
restauracją i zamawianiem
posiłków, słownictwo
związane z przygotowywaniem
posiłków, nazwy sposobów
przyrządzania potraw , nazwy
sprzętów kuchennych),
określniki ilościowe,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, formy liczby
mnogiej rzeczowników,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w tym,
m.in. nazwy produktów
żywnościowych, przymiotniki
opisujące żywność, nazwy
rodzajów opakowań i miar,
słownictwo związane z
restauracją i zamawianiem
posiłków, słownictwo związane
z przygotowywaniem posiłków,
nazwy sposobów przyrządzania
potraw , nazwy sprzętów
kuchennych), określniki
ilościowe, rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne, formy liczby
mnogiej rzeczowników,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w tym,
m.in. nazwy produktów
żywnościowych, przymiotniki
opisujące żywność, nazwy
rodzajów opakowań i miar,
słownictwo związane z
restauracją i zamawianiem
posiłków, słownictwo związane z
przygotowywaniem posiłków,
nazwy sposobów przyrządzania
potraw , nazwy sprzętów
kuchennych), określniki
ilościowe, rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne, formy liczby
mnogiej rzeczowników,
popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe,
proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe
proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe, proponuje,
przyjmuje i odrzuca propozycje,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych
form grzecznościowych,
proponuje, przyjmuje i odrzuca
propozycje popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi, przedmiotów, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz przedmioty,

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz przedmioty,

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz przedmioty,

wykonywane oraz
przedmioty, nie popełniając
większych błędów.

popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie ypowiedzi.

popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat zdrowego
odżywania się,
preferencjachżywieniowych,
jedzenia poza domem,nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat zdrowego odżywania
się, preferencjach
żywieniowych, jedzenia poza
domem, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat zdrowego odżywania się,
preferencjach żywieniowych,
jedzenia poza domem,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
zdrowego odżywania się,
preferencjach żywieniowych,
jedzenia poza domem,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
e-maila i przepisu ulubionej
potrawy, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci emaila i przepisu ulubionej
potrawy, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci emaila i przepisu ulubionej
potrawy, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci emaila i przepisu ulubionej
potrawy, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe

DOBRA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i

DOSTATECZNA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 7 i

uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału (w tym, m.in.
nazwy sklepów, nazwy
produktów, nazwy ubrań,
nazwy akcesorii, nazwy
wzorów ubrań, nazwy
materiałów, słownictwo
określające rozmiar i styl,
słownictwo związane ze
składaniem reklamacji w
sklepie, słownictwo związane
z pieniędzmi
słownictwo związane z
reklamą), czasPast Simple,
zaimki wskazujące this,
these, that, those, zaimki
one, ones.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału (w tym,
m.in. nazwy sklepów, nazwy
produktów, nazwy ubrań,
nazwy akcesorii, nazwy
wzorów ubrań, nazwy
materiałów, słownictwo
określające rozmiar i styl,
słownictwo związane ze
składaniem reklamacji w
sklepie, słownictwo związane z
pieniędzmi, słownictwo
związane z reklamą), czasPast
Simple, zaimki wskazujące this,
these, that, those, zaimki one,
ones, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału (w tym,
m.in. nazwy sklepów, nazwy
produktów, nazwy ubrań, nazwy
akcesorii, nazwy wzorów ubrań,
nazwy materiałów, słownictwo
określające rozmiar i styl,
słownictwo związane ze
składaniem reklamacji w
sklepie, słownictwo związane z
pieniędzmi
słownictwo związane z
reklamą), czasPast Simple,
zaimki wskazujące this, these,
that, those, zaimki one, ones,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału (w tym,
m.in. nazwy sklepów, nazwy
produktów, nazwy ubrań, nazwy
akcesorii, nazwy wzorów ubrań,
nazwy materiałów, słownictwo
określające rozmiar i styl,
słownictwo związane ze
składaniem reklamacji w sklepie,
słownictwo związane z
pieniędzmi
słownictwo związane z reklamą),
czasPast Simple, zaimki
wskazujące this, these, that,
those, zaimki one, ones,
popełniając bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe składa
reklamację produktu
orazprowadzi dialog w
sklepie z odzieżą, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe składa
reklamację produktu
orazprowadzi dialog w sklepie
z odzieżą, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe składa
reklamację produktu
orazprowadzi dialog w sklepie z
odzieżą, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych
form grzecznościowych składa
reklamację produktu
orazprowadzi dialog w sklepie z
odzieżą, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
przedmioty, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
przedmioty popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
przedmioty, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
przedmioty, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na tematzakupów,
miejsc w których robi zakupy
oraz preferencji dotyczących
ubioru,nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat zakupów, miejsc w
których robi zakupy oraz
preferencji dotyczących
ubioru, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat zakupów, miejsc w
których robi zakupy oraz
preferencji dotyczących
ubioru,popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
zakupów, miejsc w których robi
zakupy oraz preferencji
dotyczących ubioru,popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
instrukcji obsługi urządzenia
oraz listu prywatnego, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
instrukcji obsługi urządzenia
oraz listu prywatnego,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
instrukcji obsługi urządzenia
oraz listu prywatnego,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
instrukcji obsługi urządzenia oraz
listu prywatnego, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze
wskazywaniem drogi

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze
wskazywaniem drogi,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze
wskazywaniem drogi,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane ze
wskazywaniem drogi,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 8 (w tym, m.in.
słownictwo związane z
podróżowaniem, nazwy
rodzajów wypoczynku
wakacyjnego, nazwy
czynności wakacyjnych,
nazwy zakwaterowania,
nazwy środków transportu,
nazwy miejsc, nazwy
przedmiotów przydatnych w
podrózy, słownictwo
związane z podróżami
samolotem i pociągiem

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w
tym, m.in. słownictwo
związane z podróżowaniem,
nazwy rodzajów wypoczynku
wakacyjnego, nazwy czynności
wakacyjnych, nazwy
zakwaterowania, nazwy
środków transportu, nazwy
miejsc, nazwy przedmiotów
przydatnych w podrózy,
słownictwo związane z
podróżami samolotem i
pociągiem), stopniowanie
przymiotników i przysłówków,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w tym,
m.in. słownictwo związane z
podróżowaniem, nazwy
rodzajów wypoczynku
wakacyjnego, nazwy czynności
wakacyjnych, nazwy
zakwaterowania, nazwy
środków transportu, nazwy
miejsc, nazwy przedmiotów
przydatnych w podrózy,
słownictwo związane z
podróżami samolotem i
pociągiem), stopniowanie
przymiotników i przysłówków,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w tym,
m.in. słownictwo związane z
podróżowaniem, nazwy rodzajów
wypoczynku wakacyjnego, nazwy
czynności wakacyjnych, nazwy
zakwaterowania, nazwy środków
transportu, nazwy miejsc, nazwy
przedmiotów przydatnych w
podrózy, słownictwo związane z
podróżami samolotem i
pociągiem), stopniowanie
przymiotników i przysłówków,
przysłówki tooi enough,

), stopniowanie
przymiotników i
przysłówków, przysłówki tooi
enough, określniki so, such,
how, what.

przysłówki tooi enough,
określniki so, such, how, what,
popełniając nieliczne błędy.

przysłówki tooi enough,
określniki so, such, how,
what,popełniając liczne błędy.

określniki so, such, how, what,
popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
nie popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na tematmiejsc i
rodzajów wypoczynku
wakacyjnego, wad i zalet
określonych środków
transportu, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat miejsc i rodzajów
wypoczynku wakacyjnego,
wad i zalet określonych
środków transportu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
tematmiejsc i rodzajów
wypoczynku wakacyjnego, wad i
zalet określonych środków
transportu, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
miejsc i rodzajów wypoczynku
wakacyjnego, wad i zalet
określonych środków transportu,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu podróży marzeń oraz
pocztówkę,nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu podróży marzeń oraz
pocztówkę, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu podróży marzeń oraz
pocztówkę, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu
podróży marzeń oraz pocztówkę,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 9
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 9 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 9 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 9 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 9 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 9 (w tym, m.in.
słownictwo związane z
muzyką, sztuką, literaturąi
filmem, nazwy gatunków
filmów, słownictwo związane
z czytelnictwem, nazwy
gatunków literackich, nazwy
rodzajów czasopism,
słownictwo związane ze
środkami masowego
przekazu, nazwy programów
telewizyjnych), czasPresent
Perfect, spójniki and,
because, before, if, or, so,
unless, while.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 9 (w
tym, m.in. słownictwo
związane z muzyką, sztuką,
literaturąi filmem, nazwy
gatunków filmów, słownictwo
związane z czytelnictwem,
nazwy gatunków literackich,
nazwy rodzajów czasopism,
słownictwo związane ze
środkami masowego przekazu,
nazwy programów
telewizyjnych), czasPresent
Perfect, spójniki and, because,
before, if, or, so, unless, while,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 9 (w tym,
m.in. słownictwo związane z
muzyką, sztuką, literaturąi
filmem, nazwy gatunków
filmów, słownictwo związane z
czytelnictwem, nazwy gatunków
literackich, nazwy rodzajów
czasopism, słownictwo związane
ze środkami masowego
przekazu, nazwy programów
telewizyjnych), czasPresent
Perfect, spójniki and, because,
before, if, or, so, unless, while,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 9 (w tym,
m.in. słownictwo związane z
muzyką, sztuką, literaturąi
filmem, nazwy gatunków filmów,
słownictwo związane z
czytelnictwem, nazwy gatunków
literackich, nazwy rodzajów
czasopism, słownictwo związane
ze środkami masowego przekazu,
nazwy programów
telewizyjnych), czasPresent
Perfect, spójniki and, because,
before, if, or, so, unless, while,
popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsc, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
wydarzenia kulturalne, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
wydarzenia kulturalne,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
wydarzenia kulturalne,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca i
wydarzenia kulturalne,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat określonych
dzieł sztuki, gatunków
muzyki, książek, filmów lub
płyt które lubi, przedstawia
arguemnty za i przeciw
korzystania z e-booków, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat określonych dzieł sztuki,
gatunków muzyki, książek,
filmów lub płyt które lubi,
przedstawia arguemnty za i
przeciw korzystania z ebooków, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat określonych dzieł sztuki,
gatunków muzyki, książek,
filmów lub płyt które lubi,
przedstawia arguemnty za i
przeciw korzystania z e-booków,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
określonych dzieł sztuki,
gatunków muzyki, książek,
filmów lub płyt które lubi,
przedstawia arguemnty za i
przeciw korzystania z e-booków,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości oraz opisuje
swoje doświadczenia
związane z uczestnictwem w
życiu kulturalnym, tworzy
tekst o ulubionej oraz
najmniej ulubionej książce,
czasopiśmie lub fimie,
ulubionym zespole
muzycznym, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości oraz opisuje swoje
doświadczenia związane z
uczestnictwem w życiu
kulturalnym, tworzy tekst o
ulubionej oraz najmniej
ulubionej książce, czasopiśmie
lub fimie, ulubionym zespole
muzycznym, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości oraz opisuje swoje
doświadczenia związane z
uczestnictwem w życiu
kulturalnym, tworzy tekst o
ulubionej oraz najmniej
ulubionej książce, czasopiśmie
lub fimie, ulubionym zespole
muzycznym, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,

Uczeń pisze tekst w postaci
wiadomości oraz opisuje swoje
doświadczenia związane z
uczestnictwem w życiu
kulturalnym, tworzy tekst o
ulubionej oraz najmniej
ulubionej książce, czasopiśmie
lub fimie, ulubionym zespole
muzycznym, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie

stosując częściowo właściwą
formę i styl.

zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 10
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 10
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 10 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 10 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione wrozdziale 10 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
podawaniem czasu

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
podawaniem czasu,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
podawaniem czasu, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
podawaniem czasu, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 10 (w tym, m.in
nazwy dyscyplin sportowych,
kolokacje związane ze

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 10 (w
tym, m.in nazwy dyscyplin
sportowych, kolokacje
związane ze sportem, nazwy

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 10 (w
tym, m.in nazwy dyscyplin
sportowych, kolokacje związane
ze sportem, nazwy osób i miejsc

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 10 (w
tym, m.in nazwy dyscyplin
sportowych, kolokacje związane
ze sportem, nazwy osób i miejsc

sportem, nazwy osób i miejsc
związanych ze sportem,
nazwy sprzętu sportowego,
nazwy obiektów
sportowych), zerowy,
pierwszy i drugi tryb
warunkowy, czasowniki i
końcówką –ing(gerund) i
bezokoliczniki.

osób i miejsc związanych ze
sportem, nazwy sprzętu
sportowego, nazwy obiektów
sportowych), zerowy, pierwszy
i drugi tryb warunkowy,
czasowniki i końcówką –
ing(gerund) i bezokoliczniki,
popełniając nieliczne błędy.

związanych ze sportem, nazwy
sprzętu sportowego, nazwy
obiektów sportowych), zerowy,
pierwszy i drugi tryb
warunkowy, czasowniki i
końcówką –ing(gerund) i
bezokoliczniki, popełniając
liczne błędy.

związanych ze sportem, nazwy
sprzętu sportowego, nazwy
obiektów sportowych), zerowy,
pierwszy i drugi tryb warunkowy,
czasowniki i końcówką –
ing(gerund) i bezokoliczniki,
popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsca, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane,
przedmioty,miejsca i obiekty
sportowe,nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, przedmioty,
miejsca i obiekty sportowe,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, przedmioty,
miejsca i obiekty sportowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, przedmioty,
miejsca i obiekty sportowe,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat istoty
uprawiania sportu, obiektów
sportowych w najbliższej
okolicy, udziału w zawodach
sportowych, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat istoty uprawiania
sportu, obiektów sportowych
w najbliższej okolicy, udziału w
zawodach sportowych,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat istoty uprawiania sportu,
obiektów sportowych w
najbliższej okolicy, udziału w
zawodach sportowych,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
istoty uprawiania sportu,
obiektów sportowych w
najbliższej okolicy, udziału w
zawodach sportowych,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
notatki, opisu typowego
dnia, ulubionych
sportowców, udziału w
imprezie sportowej, nie

Uczeń pisze tekst w postaci
notatki, opisu typowego dnia,
ulubionych sportowców,
udziału w imprezie sportowej,
popełniając niewielkie błędy

Uczeń pisze tekst w postaci
notatki, opisu typowego dnia,
ulubionych sportowców, udziału
w imprezie sportowej,
popełniając błędy językowe,

Uczeń pisze tekst w postaci
notatki, opisu typowego dnia,
ulubionych sportowców, udziału
w imprezie sportowej,
popełniając błędy językowe,

popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 11
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 11
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 11 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 11 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 11 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 11 (w tym, m.in.
nazwy chorób, nazwy
objawów chorobowych,
nazwy części ciała,
słownictwo związane z
wypadkami i sposobami
postępowania, słownictwo
związane z dobrym
samopoczuciem, nazwy

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 11 (w
tym, m.in. nazwy chorób,
nazwy objawów chorobowych,
nazwy części ciała, słownictwo
związane z wypadkami i
sposobami postępowania,
słownictwo związane z
dobrym samopoczuciem,
nazwy zawodów związane z
ochroną zdrowia), Czas Past

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 11 (w
tym, m.in. nazwy chorób, nazwy
objawów chorobowych, nazwy
części ciała, słownictwo
związane z wypadkami i
sposobami postępowania,
słownictwo związane z dobrym
samopoczuciem, nazwy
zawodów związane z ochroną
zdrowia), Czas Past Simple i Past

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 11 (w
tym, m.in. nazwy chorób, nazwy
objawów chorobowych, nazwy
części ciała, słownictwo związane
z wypadkami i sposobami
postępowania, słownictwo
związane z dobrym
samopoczuciem, nazwy
zawodów związane z ochroną
zdrowia), Czas Past Simple i Past

zawodów związane z
ochroną zdrowia), Czas Past
Simple i Past Continuous,
czasowniki modalne should i
ought to.

Simple i Past Continuous,
czasowniki modalne should i
ought to, popełniając nieliczne
błędy.

Continuous, czasowniki modalne Continuous, czasowniki modalne
should i ought to, popełniając
should i ought to, popełniając
liczne błędy.
bardzo liczne błędy.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeń, stosując właściwe
formy
grzecznościoweudzielai pyta
o radę, a także pyta iudziela
informacji na temat
dolegliwości
chorobowych,nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń, stosując właściwe
formy grzecznościowe udziela i
pyta o radę, a także pyta i
udziela informacji na temat
dolegliwości chorobowych,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościoweudziela i pyta o
radę, a także pyta i udziela
informacji na temat dolegliwości
chorobowych, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń, nie stosując właściwych
form grzecznościowychudziela i
pyta o radę, a także pyta i udziela
informacji na temat dolegliwości
chorobowych, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat dobrego
samopoczucia, czynności
które poprawiają
samopoczucie, zachowania w
razie nagłego wypadku, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat dobrego samopoczucia,
czynności które poprawiają
samopoczucie, zachowania w
razie nagłego wypadku,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat dobrego samopoczucia,
czynności które poprawiają
samopoczucie, zachowania w
razie nagłego wypadku,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
dobrego samopoczucia,
czynności które poprawiają
samopoczucie, zachowania w
razie nagłego wypadku,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst o realnym
bądź wymyślonym wypadku
oraz wiadomość typu e-mail,
nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst o realnym
bądź wymyślonym wypadku
oraz wiadomość typu e-mail,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst o realnym
bądź wymyślonym wypadku
oraz wiadomość typu e-mail,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci o
realnym bądź wymyślonym
wypadku, wiadomość typu email, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 12
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 12
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 12 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 12 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 12 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 12 (w tym, m.in.
nazwy wynalazków,
czasowniki opisujące
odkrycia i wynalazki, nazwy
urządzeń związanych z

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 12 (w
tym, m.in. nazwy wynalazków,
czasowniki opisujące odkrycia i
wynalazki, nazwy urządzeń
związanych z nowoczesną
technologią i rozrywką,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 12 (w
tym, m.in. nazwy wynalazków,
czasowniki opisujące odkrycia i
wynalazki, nazwy urządzeń
związanych z nowoczesną
technologią i rozrywką,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 12 (w
tym, m.in. nazwy wynalazków,
czasowniki opisujące odkrycia i
wynalazki, nazwy urządzeń
związanych z nowoczesną
technologią i rozrywką,

nowoczesną technologią i
rozrywką, słownictwo
związane z komputerami i
Internetem, nazwy
materiałów i tworzyw,
słownictwo związane z
odkryciami naukowymi),
stronę bierną i czasowniki
złożone

słownictwo związane z
komputerami i Internetem,
nazwy materiałów i tworzyw,
słownictwo związane z
odkryciami naukowymi),
stronę bierną i czasowniki
złożone, popełniając nieliczne
błędy.

słownictwo związane z
komputerami i Internetem,
nazwy materiałów i tworzyw,
słownictwo związane z
odkryciami naukowymi), stronę
bierną i czasowniki złożone,
popełniając liczne błędy.

słownictwo związane z
komputerami i Internetem,
nazwy materiałów i tworzyw,
słownictwo związane z
odkryciami naukowymi), stronę
bierną i czasowniki
złożonepopełniając bardzo liczne
błędy.

Opis ludzi, miejsc,
przedmiotów, itp.

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także
miejsca, w których się
znajdują, przedmioty (w tym,
m.in. nowoczesne wynalazki,
odkrycia naukowe) i
materiały, z których są
wykonane, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także miejsca,
w których się znajdują,
przedmioty (w tym, m.in.
nowoczesne wynalazki,
odkrycia naukowe) i materiały,
z których są wykonane,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także miejsca, w
których się znajdują, przedmioty
(w tym, m.in. nowoczesne
wynalazki, odkrycia naukowe) i
materiały, z których są
wykonane, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także miejsca, w
których się znajdują, przedmioty
(w tym, m.in. nowoczesne
wynalazki, odkrycia naukowe) i
materiały, z których są
wykonane, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat odkryć
naukowych wpływających na
rozwój ludzkości, bycia
wynalazcą, najważniejszych
wynalazków, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat odkryć naukowych
wpływających na rozwój
ludzkości, bycia wynalazcą,
najważniejszych wynalazków,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat odkryć naukowych
wpływających na rozwój
ludzkości, bycia wynalazcą,
najważniejszych wynalazków,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
odkryć naukowych wpływających
na rozwój ludzkości, bycia
wynalazcą, najważniejszych
wynalazków, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje najważniejszy i
najbardziej bezużyteczny
wynalazek stulecia, wybrane
urządzenie, tworzy instrukcję
wysyłania wiadomości
smsoraz tworzy tekst w
postaci wpisu na forum, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje najważniejszy i
najbardziej bezużyteczny
wynalazek stulecia, wybrane
urządzenie, tworzy instrukcję
wysyłania wiadomości sms
oraz tworzy tekst w postaci
wpisu na forum, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje najważniejszy i
najbardziej bezużyteczny
wynalazek stulecia, wybrane
urządzenie, tworzy instrukcję
wysyłania wiadomości sms oraz
tworzy tekst w postaci wpisu na
forum, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń opisuje najważniejszy i
najbardziej bezużyteczny
wynalazek stulecia, wybrane
urządzenie, tworzy instrukcję
wysyłania wiadomości sms oraz
tworzy tekst w postaci wpisu na
forum, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 13
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 13
i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 13 i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 13 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 13 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela i pyta o informacje
związane z opisywaniem
pogody, katastrofami

Uczeń udziela i pyta o
informacje związane z
opisywaniem pogody,
katastrofami naturalnymi oraz

Uczeń udziela i pyta o
informacje związane z
opisywaniem pogody,
katastrofami naturalnymi oraz

Uczeń udziela i pyta o informacje
związane z opisywaniem pogody,
katastrofami naturalnymi oraz
zanieczyszczeniami środowiska

naturalnymi oraz
zanieczyszczeniami
środowiska naturalnego.

zanieczyszczeniami środowiska
naturalnego, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

zanieczyszczeniami środowiska
naturalnego, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

naturalnego, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 13 (w tym, m.in.
nazwy katastrof naturalnych,
nazwy geograficzne,
słownictwo związane z
opisywaniem pogody, nazwy
ekstremalnych warunków
pogodowych, nazwy
miesięcy, nazwy pór roku,
nazwy drapieżników, nazwy
ptaków, nazwy gadów, nazwy
ssaków morskich, nazwy
zwierząt lądowych, nazwy
roślin ogrodowych, nazwy
części roślin, nazwy
elementów wyposażenia
ogrodu, nazwy rodzajów
zanieczyszczeń środowiska,
słownictwo związane z
ochroną środowiska), zdania
przydawkowe ograniczające,
liczebniki główne i
porządkowe, wyrazy łączące.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 13 (w
tym, m.in. nazwy katastrof
naturalnych, nazwy
geograficzne, słownictwo
związane z opisywaniem
pogody, nazwy ekstremalnych
warunków pogodowych,
nazwy miesięcy, nazwy pór
roku, nazwy drapieżników,
nazwy ptaków, nazwy gadów,
nazwy ssaków morskich,
nazwy zwierząt lądowych,
nazwy roślin ogrodowych,
nazwy części roślin, nazwy
elementów wyposażenia
ogrodu, nazwy rodzajów
zanieczyszczeń środowiska,
słownictwo związane z
ochroną środowiska), zdania
przydawkowe ograniczające,
liczebniki główne i
porządkowe, wyrazy łączące,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 13 (w
tym, m.in. nazwy katastrof
naturalnych, nazwy
geograficzne, słownictwo
związane z opisywaniem
pogody, nazwy ekstremalnych
warunków pogodowych, nazwy
miesięcy, nazwy pór roku,
nazwy drapieżników, nazwy
ptaków, nazwy gadów, nazwy
ssaków morskich, nazwy
zwierząt lądowych, nazwy roślin
ogrodowych, nazwy części
roślin, nazwy elementów
wyposażenia ogrodu, nazwy
rodzajów zanieczyszczeń
środowiska, słownictwo
związane z ochroną
środowiska), zdania
przydawkowe ograniczające,
liczebniki główne i porządkowe,
wyrazy łączące, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 13 (w
tym, m.in. nazwy katastrof
naturalnych, nazwy geograficzne,
słownictwo związane z
opisywaniem pogody, nazwy
ekstremalnych warunków
pogodowych, nazwy miesięcy,
nazwy pór roku, nazwy
drapieżników, nazwy ptaków,
nazwy gadów, nazwy ssaków
morskich, nazwy zwierząt
lądowych, nazwy roślin
ogrodowych, nazwy części roślin,
nazwy elementów wyposażenia
ogrodu, nazwy rodzajów
zanieczyszczeń środowiska,
słownictwo związane z ochroną
środowiska), zdania
przydawkowe ograniczające,
liczebniki główne i porządkowe,
wyrazy łączące, popełniając
bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, zwierząt, miejsc

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także zwierzęta

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także zwierzęta

wykonywane, a także
zwierzęta oraz miejsca, nie
popełniając większych
błędów.

zwierzęta oraz miejsca,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

oraz miejsca, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

oraz miejsca, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat katastrof
naturalnych, dbania o
środkowisko naturalne oraz
akcjach na rzecz ochrony
środowiska, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat katastrof naturalnych,
dbania o środkowisko
naturalne oraz akcjach na
rzecz ochrony środowiska,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat katastrof naturalnych,
dbania o środkowisko naturalne
oraz akcjach na rzecz ochrony
środowiska, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
katastrof naturalnych, dbania o
środkowisko naturalne oraz
akcjach na rzecz ochrony
środowiska, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
wpisu na blogu, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
wpisu na blogu, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
wpisu na blogu, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
wpisu na blogu, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 14
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi ustne i
pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe
uwzględnione w rozdziale 14

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 14 i
wykonuje zadania

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 14 i
wykonuje zadania sprawdzające

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 14 i
wykonuje zadania sprawdzające

i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta o informacje
związane ze zbiórką funduszy
na cele społecznościowe,
zagrożeń i bezpieczeństwa w
sieci oraz podaje propozycje
dobrych zmian w swojej
szkole.

Uczeń udziela, pyta o
informacje związane ze zbiórką
funduszy na cele
społecznościowe, zagrożeń i
bezpieczeństwa w sieci oraz
podaje propozycje dobrych
zmian w swojej szkole,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta o informacje
związane ze zbiórką funduszy na
cele społecznościowe, zagrożeń
i bezpieczeństwa w sieci oraz
podaje propozycje dobrych
zmian w swojej szkole,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta o informacje
związane ze zbiórką funduszy na
cele społecznościowe, zagrożeń i
bezpieczeństwa w sieci oraz
podaje propozycje dobrych
zmian w swojej szkole,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziału 14 (w tym,
m.in.nazwy problemów
społecznych, nazwy osób
związanych z
przestępczością, słownictwo
związane z przestępczością,
słownictwo związane ze
zbieraniem funduszy na cele
społeczne, nazwy
problemów związanych z
użytkowaniem mediów
społecznościowych,
słownictwo związane z
uczestnictwem w
demonstracjach), czasy Past

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 14 (w
tym, m.in. nazwy problemów
społecznych, nazwy osób
związanych z przestępczością,
słownictwo związane z
przestępczością, słownictwo
związane ze zbieraniem
funduszy na cele społeczne,
nazwy problemów związanych
z użytkowaniem mediów
społecznościowych,
słownictwo związane z
uczestnictwem w
demonstracjach), czasy Past
Simple i Past Perfect, mowę
zależną,popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 14 (w
tym, m.in. nazwy problemów
społecznych, nazwy osób
związanych z przestępczością,
słownictwo związane z
przestępczością, słownictwo
związane ze zbieraniem
funduszy na cele społeczne,
nazwy problemów związanych z
użytkowaniem mediów
społecznościowych, słownictwo
związane z uczestnictwem w
demonstracjach), czasy Past
Simple i Past Perfect, mowę
zależną,popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 14 (w
tym, m.in. nazwy problemów
społecznych, nazwy osób
związanych z przestępczością,
słownictwo związane z
przestępczością, słownictwo
związane ze zbieraniem funduszy
na cele społeczne, nazwy
problemów związanych z
użytkowaniem mediów
społecznościowych, słownictwo
związane z uczestnictwem w
demonstracjach), czasy Past
Simple i Past Perfect, mowę
zależną, popełniając bardzo
liczne błędy.

Simple i Past Perfect imowę
zależną.

Zachowania społeczne i
interakcja

Uczeńpodtrzymuje rozmowę
używając odpowiednich
wyrażeń i nie popełnia
większych błędów.

Uczeń podtrzymuje rozmowę
używając odpowiednich
wyrażeń i popełnia niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń podtrzymuje rozmowę
używając częściowo
odpowiednich wyrażeń oraz
popełnia błędy językowe, które
w niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeńpodtrzymuje rozmowę nie
używając odpowiednich wyrażeń
oraz popełnia błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi, miejsc

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz
miejsca,nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane oraz miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat problemów
społecznych w krajach
rozwiniętych iudziału w
demonstracji,nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię na
temat problemów społecznych
w krajach rozwiniętych i
udziału w demonstracji,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat problemów społecznych
w krajach rozwiniętych i udziału
w demonstracji, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na

Uczeń wyraża swoją opinię temat
problemów społecznych w
krajach rozwiniętych i udziału w
demonstracji,, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu słynnego przywódcy
oraz ogłoszenie, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu słynnego przywódcy
oraz ogłoszenie, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu słynnego przywódcy oraz
ogłoszenie, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu
słynnego przywódcy oraz
ogłoszenie, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

DODATKOWE LEKCJE
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi pisemne
z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale Po
egzaminie i wykonuje
zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione
w rozdziale Po egzaminie i
wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione
w rozdziale Po egzaminie i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale Po egzaminie i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo dużo błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela ipyta o informacje
związane z wyrażaniem
uczuć i emocji, systemie
edukacji w starożytnym
Egipcie i współczesnej
Polsce, różnych sposobów
reklamy produktu,
niewłaściwych zachowań na
biwaku oraz zagrożonych
gatunków zwierząt.

Uczeń udziela i pyta o
informacje związane z
wyrażaniem uczuć i emocji,
systemie edukacji w
starożytnym Egipcie i
współczesnej Polsce, różnych
sposobów reklamy produktu,
niewłaściwych zachowań na
biwaku oraz zagrożonych
gatunków zwierząt,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela i pyta o
informacje związane z
wyrażaniem uczuć i emocji,
systemie edukacji w
starożytnym Egipcie i
współczesnej Polsce, różnych
sposobów reklamy produktu,
niewłaściwych zachowań na
biwaku oraz zagrożonych
gatunków zwierząt, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela i pyta o informacje
związane z wyrażaniem uczuć i
emocji, systemie edukacji w
starożytnym Egipcie i
współczesnej Polsce, różnych
sposobów reklamy produktu,
niewłaściwych zachowań na
biwaku oraz zagrożonych
gatunków zwierząt.popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
rozdziałuPo egzaminie (w
tym, m.in. nazwy uczuć i
emocji, słownictwo związane
z edukacją, nazwy zawodów
związanych z branżą
telewizyjną i filmową,
słownictwo związane z pracą,
słownictwo związane z
podawaniem liczb,
słownictwo związane z
reklamą, nazwy
zwierząt,słownictwo
związane z nietypowymi
zawodami sportowymi,
słownictwo związane ze
zdrowiem i
bezpieczeństwem,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Po
egzaminie (w tym, m.in. nazwy
uczuć i emocji, słownictwo
związane z edukacją, nazwy
zawodów związanych z branżą
telewizyjną i filmową,
słownictwo związane z pracą,
słownictwo związane z
podawaniem liczb, słownictwo
związane z reklamą, nazwy
zwierząt, słownictwo związane
z nietypowymi zawodami
sportowymi, słownictwo
związane ze zdrowiem i
bezpieczeństwem, słownictwo
związane z zagrożonymi
gatunkami zwierząt), struktury
porównawcze, czas Present

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Po
egzaminie (w tym, m.in. nazwy
uczuć i emocji, słownictwo
związane z edukacją, nazwy
zawodów związanych z branżą
telewizyjną i filmową,
słownictwo związane z pracą,
słownictwo związane z
podawaniem liczb, słownictwo
związane z reklamą, nazwy
zwierząt, słownictwo związane z
nietypowymi zawodami
sportowymi, słownictwo
związane ze zdrowiem i
bezpieczeństwem, słownictwo
związane z zagrożonymi
gatunkami zwierząt), struktury
porównawcze, czas Present

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Po
egzaminie (w tym, m.in. nazwy
uczuć i emocji, słownictwo
związane z edukacją, nazwy
zawodów związanych z branżą
telewizyjną i filmową,
słownictwo związane z pracą,
słownictwo związane z
podawaniem liczb, słownictwo
związane z reklamą, nazwy
zwierząt,
słownictwo związane z
nietypowymi zawodami
sportowymi, słownictwo
związane ze zdrowiem i
bezpieczeństwem, słownictwo
związane z zagrożonymi

słownictwo związane z
zagrożonymi gatunkami
zwierząt), struktury
porównawcze, czas Present
Simple izerowy tryb
warunkowy.

Simple izerowy tryb
warunkowy, popełniając
nieliczne błędy.

Simple izerowy tryb warunkowy,
popełniając liczne błędy.

gatunkami zwierząt), struktury
porównawcze, czas Present
Simple izerowy tryb warunkowy,
popełniając bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, zwierząt,
przedmiotów,
miejsc

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także
zwierzęta, przedmioty,
miejsca, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także
zwierzęta, przedmioty,
miejsca, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także zwierzęta,
przedmioty, miejsca,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, a także zwierzęta,
przedmioty, miejsca, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat uczuć i
emocjiPolaków,zawodów z
branży telewizyjnej i
filmowej, efektywnej
reklamy produktu oraz
udziału w nietypowych
wydarzeniach kulturalnych,
nie popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat uczuć i emocji Polaków,
zawodów z branży telewizyjnej
i filmowej, efektywnej reklamy
produktu oraz udziału w
nietypowych wydarzeniach
kulturalnych, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat uczuć i emocji
Polaków,zawodów z branży
telewizyjnej i filmowej,
efektywnej reklamy produktu
oraz udziału w nietypowych
wydarzeniach kulturalnych,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
uczuć i emocji Polaków,zawodów
z branży telewizyjnej i filmowej,
efektywnej reklamy produktu
oraz udziału w nietypowych
wydarzeniach kulturalnych,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst w postaci
krótkiej wypowiedzi na
temat kontrolowania
własnych emocji, opisu
systemu edukacji w dawnej
Polsce, opisu różnych
sposobów reklamy produktu
z uwzględnieniem ich
efektywności oraz opisu
przczyn i możliwych
rozwiązań związanych z
wymieraniem zagrożonych
gatunków zwierząt, nie
popełniając większych
błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
krótkiej wypowiedzi na temat
kontrolowania własnych
emocji, opisu systemu edukacji
w dawnej Polsce, opisu
różnych sposobów reklamy
produktu z uwzględnieniem
ich efektywności oraz opisu
przczyn i możliwych rozwiązań
związanych z wymieraniem
zagrożonych gatunków
zwierząt,popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
krótkiej wypowiedzi na temat
kontrolowania własnych emocji,
opisu systemu edukacji w
dawnej Polsce, opisu różnych
sposobów reklamy produktu z
uwzględnieniem ich
efektywności oraz opisu przczyn
i możliwych rozwiązań
związanych z wymieraniem
zagrożonych gatunków zwierząt,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
krótkiej wypowiedzi na temat
kontrolowania własnych emocji,
opisu systemu edukacji w dawnej
Polsce, opisu różnych sposobów
reklamy produktu z
uwzględnieniem ich
efektywności oraz opisu przczyn i
możliwych rozwiązań związanych
z wymieraniem zagrożonych
gatunków zwierząt, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

CLASSROOM PRESENTATION TOOL LESSONS
CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozumienie wypowiedzi

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń rozumie proste,
typowe wypowiedzi pisemne
z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe
uwzględnione w
sekcjiClassroom Presentation
Tooli wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione
w sekcji Classroom
Presentation Tooli wykonuje
zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzipisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione
w sekcji Classroom Presentation
Tooli wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając dużo
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
w sekcji Classroom Presentation
Tooli wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając bardzo dużo
błędów.

tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela i uzyskuje
informacjena temat historii
wybranej terapii
alternatywnej, przesądów
panujących w różnych
krajach, siedmiu cudów
świata, nawyków
żywieniowych Brytyjczyków i
Polaków, sposobów
spędzania wolnego czasu
przez nastolatków

Uczeń udziela i uzyskuje
informacje na temat historii
wybranej terapii
alternatywnej, przesądów
panujących w różnych krajach,
siedmiu cudów świata,
nawyków żywieniowych
Brytyjczyków i Polaków,
sposobów spędzania wolnego
czasu przez nastolatków,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela i uzyskuje
informacje na temat historii
wybranej terapii alternatywnej,
przesądów panujących w
różnych krajach, siedmiu cudów
świata, nawyków żywieniowych
Brytyjczyków i Polaków,
sposobów spędzania wolnego
czasu przez nastolatków,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela i uzyskuje
informacje na temat historii
wybranej terapii alternatywnej,
przesądów panujących w różnych
krajach, siedmiu cudów świata,
nawyków żywieniowych
Brytyjczyków i Polaków,
sposobów spędzania wolnego
czasu przez nastolatków,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje
poznane słownictwo z
sekcjiClassroom Presentation
Tool(w tym, m.in.słownictwo
związane z umiejętnościami
aktorsko-scenicznymi,
słownictwo związane z
aromaterapią, nazwy ziół i
roślin leczniczych,
słownictwo związane z
przemocą w szkole,
słownictwo związane z
działalnością charytatywną,
nazwy czynności związanych
z ważnymi wydrzeniami w
życiu nastolatków, nazwy

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z sekcji Classroom
Presentation Tool(w tym, m.in.
słownictwo związane z
umiejętnościami aktorskoscenicznymi, słownictwo
związane z aromaterapią,
nazwy ziół i roślin leczniczych,
słownictwo związane z
przemocą w szkole,
słownictwo związane z
działalnością charytatywną,
nazwy czynności związanych z
ważnymi wydrzeniami w życiu
nastolatków, nazwy

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z sekcji Classroom
Presentation Tool(w tym, m.in.
słownictwo związane z
umiejętnościami aktorskoscenicznymi, słownictwo
związane z aromaterapią, nazwy
ziół i roślin leczniczych,
słownictwo związane z
przemocą w szkole, słownictwo
związane z działalnością
charytatywną, nazwy czynności
związanych z ważnymi
wydrzeniami w życiu
nastolatków, nazwy

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z sekcji Classroom
Presentation Tool(w tym, m.in.
słownictwo związane z
umiejętnościami aktorskoscenicznymi, słownictwo
związane z aromaterapią, nazwy
ziół i roślin leczniczych,
słownictwo związane z przemocą
w szkole, słownictwo związane z
działalnością charytatywną,
nazwy czynności związanych z
ważnymi wydrzeniami w życiu
nastolatków, nazwy nietypowych
miejsc wakacyjnych, nazwy

nietypowych miejsc
wakacyjnych, nazwy
przedmiotów związanych z
przesądami, słownictwo
związane z
najpopularniejszymi
budowlami świata, nazwy
potraw , słownictwo
związane z rutyną dnia
codziennego), czasowniki
modalne must, have to,
can,czasownik
modalnyshould, czas Past
Simple,pierwszy i drugi tryb
warunkowy, stopniowanie
przymiotnika, zdania
przydawkowe ograniczające,
określniki ilościowe, czas
Present Simple i przysłówki
częstotliwości.

nietypowych miejsc
wakacyjnych, nazwy
przedmiotów związanych z
przesądami, słownictwo
związane z
najpopularniejszymi
budowlami świata, nazwy
potraw , słownictwo związane
z rutyną dnia codziennego),
czasowniki modalne must,
have to, can,czasownik
modalnyshould, czas Past
Simple,pierwszy i drugi tryb
warunkowy, stopniowanie
przymiotnika, zdania
przydawkowe ograniczające,
określniki ilościowe, czas
Present Simple i przysłówki
częstotliwości, popełniając
nieliczne błędy.

nietypowych miejsc
wakacyjnych, nazwy
przedmiotów związanych z
przesądami, słownictwo
związane z najpopularniejszymi
budowlami świata, nazwy
potraw , słownictwo związane z
rutyną dnia codziennego),
czasowniki modalne must, have
to, can,czasownik
modalnyshould, czas Past
Simple,pierwszy i drugi tryb
warunkowy, stopniowanie
przymiotnika, zdania
przydawkowe ograniczające,
określniki ilościowe, czas
Present Simple i przysłówki
częstotliwości, popełniając
liczne błędy.

przedmiotów związanych z
przesądami, słownictwo
związane z najpopularniejszymi
budowlami świata, nazwy
potraw , słownictwo związane z
rutyną dnia codziennego),
czasowniki modalne must, have
to, can,czasownik
modalnyshould, czas Past
Simple,pierwszy i drugi tryb
warunkowy, stopniowanie
przymiotnika, zdania
przydawkowe ograniczające,
określniki ilościowe, czas Present
Simple i przysłówki
częstotliwości, popełniając
bardzo liczne błędy.

Opis ludzi, miejsc,
przedmiotów

Uczeń w sposób płynny
opisuje osoby pokazane na
ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca oraz
przedmioty, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca oraz
przedmioty, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca oraz
przedmioty, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane
na ilustracji, uwzględniając ich
wygląd i czynności przez nich
wykonywane, miejsca oraz
przedmioty, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia swoją
opinię na temat zawodów
aktorsko-scenicznych,

Uczeń wyraża swoją opinię
temat zawodów aktorskoscenicznych, aromaterapii,
udziału w akcjach

Uczeń wyraża swoją opinię
temat zawodów aktorskoscenicznych, aromaterapii,
udziału w akcjach

Uczeń wyraża swoją opinię temat
zawodów aktorsko-scenicznych,
aromaterapii, udziału w akcjach
charytatywnych, limitu wieku

Tworzenie tekstu pisemnego

aromaterapii, udziału w
akcjach charytatywnych,
limitu wieku uprawniającego
do wykonywania określonych
czynności, nietypowych
miejsc wakacyjnych oraz
przesądów,nie popełniając
większych błędów.

charytatywnych, limitu wieku
uprawniającego do
wykonywania określonych
czynności, nietypowych miejsc
wakacyjnych oraz przesądów,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

charytatywnych, limitu wieku
uprawniającego do
wykonywania określonych
czynności, nietypowych miejsc
wakacyjnych oraz przesądów,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

uprawniającego do wykonywania
określonych czynności,
nietypowych miejsc wakacyjnych
oraz przesądów, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu ulubionego artysty,
wiadomości na portalu
społecznościowym
dotyczącej przemocy
szkolnej, broszury
wakacyjnej,pocztówki z
nietypowego miejsca
wakacyjnego oraz
wiadomości e-mail na temat
organizacji szalonego
weekendu, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu ulubionego artysty,
wiadomości na portalu
społecznościowym dotyczącej
przemocy szkolnej, broszury
wakacyjnej,pocztówki z
nietypowego miejsca
wakacyjnego oraz wiadomości
e-mail na temat organizacji
szalonego weekendu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci
opisu ulubionego artysty,
wiadomości na portalu
społecznościowym dotyczącej
przemocy szkolnej, broszury
wakacyjnej,pocztówki z
nietypowego miejsca
wakacyjnego oraz wiadomości
e-mail na temat organizacji
szalonego weekendu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu
ulubionego artysty, wiadomości
na portalu społecznościowym
dotyczącej przemocy szkolnej,
broszury wakacyjnej,pocztówki z
nietypowego miejsca
wakacyjnego oraz wiadomości email na temat organizacji
szalonego weekendu,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

W każdym z powyższych przypadków ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie
opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i
umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
Ustalenia dotyczące nieprzygotowań do zajęć edukacyjnych
• Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w ciągu semestru (zgłaszane w trakcie sprawdzania listy obecności przez nauczyciela lub na początku
zajęć).
• Nieprzygotowanie,
które zgłasza uczeń jest odnotowywane w
Forma sprawdzania wiedzy i umiejętności
Waga ocen
dokumentacji
nauczyciela
Sprawdzian
3
• Za nieprzygotowanie Osiągnięcia w konkursach (etap powiatowy i
uważa się nieopanowanie materiału z trzech
3
ostatnich
zajęć wojewódzki)
edukacyjnych lub brak pracy domowej.
• W przypadku, gdy Badanie wyników nauczania
uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieprzygotowania,
3
może zostać spytany i Odpowiedź ustna
otrzyma ocenę adekwatną do stanu posiadanej
2
wiedzy.
Realizacja projektów
2
• W przypadku dłuższej Czytanie
nieobecności ucznia na zajęciach (np. z powodu
2
pobytu w szpitalu) Kartkówka
może on być nieprzygotowany (nawet jeśli
2
wykorzystał
„nieprzygotowanie”), ale jest zobowiązany do
Krótkie prace pisemne
2
niezwłocznego
uzupełnienia przerobionego na zajęciach materiału.
Dodatkowa praca domowa
2
Praca na lekcji
1
Szczególne kwestie dotyczące
oceniania i ocen oraz formy podlegające ocenie
Aktywność na lekcji
1
Praca domowa
1
• Oceniając wiedzę i
umiejętności uczniów nauczyciel uwzględnia
zalecenia
opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli
taką uczeń dostarczył.
• Za udział w szkolnych i
pozaszkolnych konkursach anglojęzycznych uczeń
zostaje nagrodzony oceną bardzo dobrą lub celującą.
• Ocenom bieżącym nadaje się wagi dla wszystkich form sprawdzania osiągnięć ucznia.
• Nauczyciel wykorzystuje wagi jako jeden z elementów pomocniczych przy ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.
• Wagi ocen:

DOSTOSOWANIE PZO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI
1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o
potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni
psychologiczno pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
3.W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,
motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinię PPP z innymi trudnościami
•
•
•
•
•
•

dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów,
w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie,
nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym
wyrazem,
w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,
przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,
w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków,

•
•
•
•
•

podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,
prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,
dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,
oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma,
oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne.

Sposoby dostosowania wymagań dla uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie języka angielskiego:
•
•
•
•

zmniejszanie liczby słówek do zapamiętania,
pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie,
odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany,
wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań na dany temat.

Sposoby dostosowania wymagań dla uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią
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nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów,
w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie,
nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku z nowym
wyrazem,
w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,
przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika,
w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej wykresów, tabeli, rysunków),
podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka obcego,
prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów,
dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne,
oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne.

Lista uczniów z dysfunkcjami stanowi załącznik do PZO z języka angielskiego uaktualniany na bieżąco.

