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( Oxford University Press) 

 

 

 

STARTER UNIT  

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 Starter 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 
Starter 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 
Starter 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 
Starter 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 
danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w 
szkole. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, rodziną, rozkładem zajęć 
w planie lekcji w szkole, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Starter (w 
tym, m.in. nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane ze szkołą, 
nazwy przedmiotów szkolnych i 
miejsc w szkole), czasownik be, 
zaimki osobowe, przymiotniki 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo 
związane ze szkołą, nazwy 
przedmiotów szkolnych i miejsc w 
szkole), czasownik be, zaimki 
osobowe, przymiotniki dzierżawcze, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo związane 
ze szkołą, nazwy przedmiotów 
szkolnych i miejsc w szkole), czasownik 
be, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, dopełniacz ‘s, czasownik 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo związane 
ze szkołą, nazwy przedmiotów szkolnych 
i miejsc w szkole), czasownik be, zaimki 
osobowe, przymiotniki dzierżawcze, 
dopełniacz ‘s, czasownik have got oraz 
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dzierżawcze, dopełniacz ‘s, 
czasownik have got oraz konstrukcję 
There is/There are. 

dopełniacz ‘s, czasownik have got 
oraz konstrukcję There is/There are, 
popełniając nieliczne błędy. 

have got oraz konstrukcję There 
is/There are, popełniając liczne błędy. 

konstrukcję There is/There are, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst w postaci 
opisu swojej szkoły oraz szkoły 
idealnej, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 1 

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 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. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami i spędzaniem czasu 
wolnego w różnych miejscach i 
formach. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami i 
spędzaniem czasu wolnego w różnych 
miejscach i formach, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i spędzaniem 
czasu wolnego w różnych miejscach i 
formach, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i spędzaniem 
czasu wolnego w różnych miejscach i 
formach, 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 czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas 
present simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając bardzo liczne błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje/sugeruje różne 
formy spędzenia czasu wolnego, 
przyjmuje i odrzuca propozycje i 
sugestie, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, 
różnych form spędzania czasu 
wolnego, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków 
rodziny, pisze tekst w postaci 
swojego profilu internetowego, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 

UNIT 2 

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 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. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, 
m.in. słownictwo związane z 
komunikowaniem się, nazwy 
urządzeń służące do komunikacji), 
czasy present simple, present 
continuous. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z komunikowaniem się, 
nazwy urządzeń służące do 
komunikacji), czasy present simple, 
present continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z komunikowaniem się, nazwy 
urządzeń służące do komunikacji), czasy 
present simple, present continuous, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z komunikowaniem się, nazwy 
urządzeń służące do komunikacji), czasy 
present simple, present continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, 
stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi prostą rozmowę 
telefoniczną, ustala wspólne plany, 
reaguje na propozycje i sugestie, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Opis ludzi, miejsc itp. Uczeń w sposób płynny opisuje 
osoby pokazane na ilustracji, 
uwzględniając czynności przez nich 
wykonywane, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności 
przez nich wykonywane, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności przez 
nich wykonywane, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając 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 
różnych form komunikowania się 
między ludźmi, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych form komunikowania się 
między ludźmi, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych form komunikowania się między 
ludźmi, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych form komunikowania się między 
ludźmi, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia dotyczące 
najbliższej przyszłości i 
planowanych form spędzenia czasu 
wolnego, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące najbliższej 
przyszłości i planowanych form 
spędzenia czasu wolnego, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące najbliższej przyszłości i 
planowanych form spędzenia czasu 
wolnego, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące najbliższej przyszłości i 
planowanych form spędzenia czasu 
wolnego, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci raportu 
na temat form nauki języków obcych 
w oparciu o przeprowadzoną 
ankietę, list e-mail do znajomego na 
temat spędzania wolnego czasu i 
wspólnych planów wakacyjnych, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci raportu na 
temat form nauki języków obcych w 
oparciu o przeprowadzoną ankietę, list 
e-mail do znajomego na temat 
spędzania wolnego czasu i wspólnych 
planów wakacyjnych, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci raportu na 
temat form nauki języków obcych w 
oparciu o przeprowadzoną ankietę, list 
e-mail do znajomego na temat 
spędzania wolnego czasu i wspólnych 
planów wakacyjnych, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci raportu na 
temat form nauki języków obcych w 
oparciu o przeprowadzoną ankietę, list e-
mail do znajomego na temat spędzania 
wolnego czasu i wspólnych planów 
wakacyjnych, 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 

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. 
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Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami i preferencjami 
dotyczącymi postaci i wydarzeń 
historycznych. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami i 
preferencjami dotyczącymi postaci i 
wydarzeń historycznych, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i 
preferencjami dotyczącymi postaci i 
wydarzeń historycznych, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami i preferencjami 
dotyczącymi postaci i wydarzeń 
historycznych, 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. słownictwo związane z historią, 
zwiedzaniem muzeów, 
podróżowaniem), czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z historią, zwiedzaniem 
muzeów, podróżowaniem), czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z historią, zwiedzaniem 
muzeów, podróżowaniem), czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in. słownictwo 
związane z historią, zwiedzaniem 
muzeów, podróżowaniem), czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na 
temat minionych wydarzeń, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na temat 
minionych wydarzeń, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na temat 
minionych wydarzeń, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
opowiada o minionym weekendzie, 
wyraża opinię i pyta o opinię na temat 
minionych wydarzeń, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Opis wydarzeń Uczeń w sposób płynny opisuje 
odbytą prawdziwą podróż oraz 
wymyśloną podróż w czasie do 
przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje odbytą prawdziwą 
podróż oraz wymyśloną podróż w 
czasie do przeszłości, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje odbytą prawdziwą podróż 
oraz wymyśloną podróż w czasie do 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje odbytą prawdziwą podróż 
oraz wymyśloną podróż w czasie do 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
wybranego święta lub uroczystości, 
w której uczestniczył, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat wybranego 
święta lub uroczystości, w której 
uczestniczył, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat wybranego 
święta lub uroczystości, w której 
uczestniczył, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat wybranego 
święta lub uroczystości, w której 
uczestniczył, 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 
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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 
wydarzeniami i doświadczeniami z 
przeszłości. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wydarzeniami i 
doświadczeniami z przeszłości, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wydarzeniami i 
doświadczeniami z 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. czasowniki ruchu, przymiotniki 
i przysłówki opisujące sposób 
wykonywania czynności, słownictwo 
związane z podróżowaniem, nazwy 
zwierząt, łączniki: after, as soon as, 
when, while), czas present 
continuous, past simple i past 
continuous. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki 
ruchu, przymiotniki i przysłówki 
opisujące sposób wykonywania 
czynności, słownictwo związane z 
podróżowaniem, nazwy zwierząt, 
łączniki: after, as soon as, when, 
while), czas present continuous, past 
simple i past continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki 
ruchu, przymiotniki i przysłówki 
opisujące sposób wykonywania 
czynności, słownictwo związane z 
podróżowaniem, nazwy zwierząt, 
łączniki: after, as soon as, when, while), 
czas present continuous, past simple i 
past continuous, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in. czasowniki 
ruchu, przymiotniki i przysłówki opisujące 
sposób wykonywania czynności, 
słownictwo związane z podróżowaniem, 
nazwy zwierząt, łączniki: after, as soon 
as, when, while), czas present 
continuous, past simple i past continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Opis ludzi, miejsc, czynności itp. Uczeń w sposób płynny opisuje 
osoby pokazane na ilustracji, 
uwzględniając czynności przez nich 
wykonywane, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności 
przez nich wykonywane, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności przez 
nich wykonywane, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając czynności przez 
nich wykonywane, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci 
opowiadania niesamowitego 
momentu uchwyconego na zdjęciu, 
listu prywatnego na temat wygranej 
w konkursie fotograficznym, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci 
opowiadania niesamowitego momentu 
uchwyconego na zdjęciu, listu 
prywatnego na temat wygranej w 
konkursie fotograficznym, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci 
opowiadania niesamowitego momentu 
uchwyconego na zdjęciu, listu 
prywatnego na temat wygranej w 
konkursie fotograficznym, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci opowiadania 
niesamowitego momentu uchwyconego 
na zdjęciu, listu prywatnego na temat 
wygranej w konkursie fotograficznym, 
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 
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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. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, 
m.in. nazwy dyscyplin sportowych, 
nazwy umiejętności, zawodów), 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, czasownik modalny 
can. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy 
dyscyplin sportowych, nazwy 
umiejętności, zawodów), przymiotniki 
w stopniu wyższym i najwyższym, 
czasownik modalny can, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy 
dyscyplin sportowych, nazwy 
umiejętności, zawodów), przymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym, 
czasownik modalny can, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in. nazwy dyscyplin 
sportowych, nazwy umiejętności, 
zawodów), przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym, czasownik 
modalny can, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń spekuluje, oszacowuje i 
wyraża niepewność w rozmowach o 
światowych rekordach, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża 
niepewność w rozmowach o 
światowych rekordach, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża 
niepewność w rozmowach o światowych 
rekordach, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń spekuluje, oszacowuje i wyraża 
niepewność w rozmowach o światowych 
rekordach, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych 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 
osób, miejsc, przedmiotów itp., 
porównując ze sobą ich różne 
cechy, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
osób, miejsc, przedmiotów itp., 
porównując ze sobą ich różne cechy, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat osób, 
miejsc, przedmiotów itp., porównując ze 
sobą ich różne cechy, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat osób, 
miejsc, przedmiotów itp., porównując ze 
sobą ich różne cechy, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze teksty w postaci 
wiadomości sms z gratulacjami, 
podziękowani za życzenia oraz 
kartki z wakacji itp., nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze teksty w postaci 
wiadomości sms z gratulacjami, 
podziękowani za życzenia oraz kartki z 
wakacji itp., popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze teksty w postaci 
wiadomości sms z gratulacjami, 
podziękowani za życzenia oraz kartki z 
wakacji itp., popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze teksty w postaci wiadomości 
sms z gratulacjami, podziękowani za 
życzenia oraz kartki z wakacji itp., 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
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BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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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. 

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
umiejętnościami i cechami 
charakteru potrzebnymi, aby 
przetrwać w trudnych warunkach. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
umiejętnościami i cechami charakteru 
potrzebnymi, aby przetrwać w 
trudnych warunkach, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z umiejętnościami i cechami 
charakteru potrzebnymi, aby przetrwać 
w trudnych warunkach, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z umiejętnościami i cechami 
charakteru potrzebnymi, aby przetrwać w 
trudnych warunkach, 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 umiejętności, nazwy 
cech charakteru, nazwy sprzętu 
turystycznego i turystycznego), will, 
pierwszy tryb warunkowy, 
czasowniki should/shouldn’t, must i 
mustn’t, tryb rozkazujący. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
umiejętności, nazwy cech charakteru, 
nazwy sprzętu turystycznego i 
turystycznego), will, pierwszy tryb 
warunkowy, czasowniki 
should/shouldn’t, must i mustn’t, tryb 
rozkazujący, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
umiejętności, nazwy cech charakteru, 
nazwy sprzętu turystycznego i 
turystycznego), will, pierwszy tryb 
warunkowy, czasowniki 
should/shouldn’t, must i mustn’t, tryb 
rozkazujący, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
umiejętności, nazwy cech charakteru, 
nazwy sprzętu turystycznego i 
turystycznego), will, pierwszy tryb 
warunkowy, czasowniki should/shouldn’t, 
must i mustn’t, tryb rozkazujący, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady 
dla różnych miejsc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady 
dla różnych miejsc, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady dla 
różnych miejsc, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela rad związanych z 
planowaną podróżą w potencjalnie 
trudnych warunkach, tworzy zasady dla 
różnych miejsc, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci wpisu 
na blogu, w którym udziela rad i 
instruuje na temat radzenia sobie z 
zadaniami domowymi, list e-mail do 
kolegi, który rozpoczął coś nowego, 
udzielając mu rad i sugestii, wpis na 
blogu po powrocie z obozu 
przetrwania ,nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na 
blogu, w którym udziela rad i instruuje 
na temat radzenia sobie z zadaniami 
domowymi, list e-mail do kolegi, który 
rozpoczął coś nowego, udzielając mu 
rad i sugestii, wpis na blogu po 
powrocie z obozu przetrwania, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na 
blogu, w którym udziela rad i instruuje na 
temat radzenia sobie z zadaniami 
domowymi, list e-mail do kolegi, który 
rozpoczął coś nowego, udzielając mu 
rad i sugestii, wpis na blogu po powrocie 
z obozu przetrwania, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci wpisu na 
blogu, w którym udziela rad i instruuje na 
temat radzenia sobie z zadaniami 
domowymi, list e-mail do kolegi, który 
rozpoczął coś nowego, udzielając mu rad 
i sugestii, wpis na blogu po powrocie z 
obozu przetrwania, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 

UNIT 7 
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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 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. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, 
m.in., nazwy gatunków muzycznych, 
nazwy instrumentów muzycznych), 
will, be going to, czas present 
continuous, zaimki. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, nazwy 
instrumentów muzycznych), will, be 
going to, czas present continuous, 
zaimki, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, nazwy 
instrumentów muzycznych), will, be 
going to, czas present continuous, 
zaimki, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, nazwy 
instrumentów muzycznych), will, be going 
to, czas present continuous, zaimki, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje 
swoją pomoc i reaguje na prośby, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje swoją 
pomoc i reaguje na prośby, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje swoją 
pomoc i reaguje na prośby, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pomoc w organizacji 
różnych przedsięwzięć, oferuje swoją 
pomoc i reaguje na prośby, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
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 
różnych gatunków muzycznych, 
piosenek i ich tekstów, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków muzycznych, 
piosenek i ich tekstów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków muzycznych, 
piosenek i ich tekstów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków muzycznych, piosenek 
i ich tekstów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia dotyczące 
następnego roku, zespołu 
muzycznego i innych dziedzin życia, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące następnego 
roku, zespołu muzycznego i innych 
dziedzin życia, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące następnego roku, zespołu 
muzycznego i innych dziedzin życia, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące następnego roku, zespołu 
muzycznego i innych dziedzin życia, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci recenzji 
piosenki, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

 

UNIT 8 
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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 z 
lękami i doświadczeniami różnych 
osób dotyczącymi sytuacji lękowych, 
doświadczenia różnych osób 
związane z wypadkami i doznaniem 
urazów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z lękami i 
doświadczeniami różnych osób 
dotyczącymi sytuacji lękowych, 
doświadczenia różnych osób związane 
z wypadkami i doznaniem urazów, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z lękami i doświadczeniami 
różnych osób dotyczącymi sytuacji 
lękowych, doświadczenia różnych osób 
związane z wypadkami i doznaniem 
urazów, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z lękami i doświadczeniami 
różnych osób dotyczącymi sytuacji 
lękowych, doświadczenia różnych osób 
związane z wypadkami i doznaniem 
urazów, 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 emocji i uczuć, nazwy 
urazów, nazwy dyscyplin 
sportowych, słownictwo związane z 
wypadkami i udzielaniem pierwszej 
pomocy, spójniki so i because), 
czasowniki regularne i nieregularne, 
czas present perfect. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji 
i uczuć, nazwy urazów, nazwy 
dyscyplin sportowych, słownictwo 
związane z wypadkami i udzielaniem 
pierwszej pomocy, spójniki so i 
because), czasowniki regularne i 
nieregularne, czas present perfect, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i 
uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin 
sportowych, słownictwo związane z 
wypadkami i udzielaniem pierwszej 
pomocy, spójniki so i because), 
czasowniki regularne i nieregularne, 
czas present perfect, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in. nazwy emocji i 
uczuć, nazwy urazów, nazwy dyscyplin 
sportowych, słownictwo związane z 
wypadkami i udzielaniem pierwszej 
pomocy, spójniki so i because), 
czasowniki regularne i nieregularne, czas 
present perfect, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, 
stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc i reaguje na 
propozycję pomocy, udziela rady, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis wydarzeń Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoje doświadczenia związane ze 
strachem i lękiem, opowiada o 
przebytych urazach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane ze strachem i lękiem, 
opowiada o przebytych urazach, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane ze strachem i lękiem, 
opowiada o przebytych urazach, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane ze strachem i lękiem, opowiada 
o przebytych urazach, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst w postaci listu 
email z opisem wypadku, którego 
doznał, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst w postaci listu email 
z opisem wypadku, którego doznał,, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci listu email z 
opisem wypadku, którego doznał,, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst w postaci listu email z 
opisem wypadku, którego doznał,, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 
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OCENĘ CELUJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria wymienione przy stopniu bardzo dobrym, a ponadto: 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia ,  pogłębia swoją wiedzę 

-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy,  

- proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  

- uczęszcza na koła zainteresowań z danego przedmiotu (jeśli takie koło zostanie utworzone)  

- wykazuje się dużą aktywnością podczas zajęć  

- chętnie podejmuje się dodatkowych zadań (projekty, albumy, plakaty, prezentacje, wystawy, udział w przedstawieniach anglojęzycznych) i  doskonale się z nich wywiązuje 
 
 
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą. Oznacza to, że uczeń nie opanował podstawowej wiedzy oraz nie 

posiada podstawowych umiejętności określonych w nowej podstawie programowej. Tym samym nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą 

nauczyciela, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.  
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SPOSOBY  SPRAWDZANIA  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH  UCZNIÓW 

Ocenianiu podlegają: 
 Prace klasowe   

• Są to sprawdziany całogodzinne, ok. 4 w półroczu, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową.  

• Udział w pracy klasowej jest obowiązkowy.  

• Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi do niego przystąpić w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  

• W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek przystąpić do poprawy. Poprawiać można również ocenę dopuszczającą, a ocenę dostateczną 
jedynie za zgodą nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę z pracy klasowej tylko jeden raz. 

• Prace klasowe przechowuje nauczyciel jako dokumentację postępów ucznia. Na życzenie rodziców prace są udostępniane lub wypożyczane maksymalnie na okres 
jednego tygodnia. 

Kartkówki 

• Są to około 10-minutowe sprawdziany z 1-3 ostatnich lekcji. 

• Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 

• Kartkówki przechowuje nauczyciel jako dokumentację postępów ucznia. 

• Najwyższą oceną jest ocena bardzo dobra. 

• Ocenę z kartkówki można poprawiać jedynie w wyjątkowych wypadkach (jeśli na przykład uczeń pisał ją po dłuższej chorobie) 
Wypowiedzi ustne 

• Oceniana jest umiejętność komunikowania się, adekwatność, prawidłowość 
 i płynność wypowiedzi 

 Rozumienie ze słuchu 

• Uczeń wysłuchuje wypowiadany przez nauczyciela lub nagrany tekst,  
a następnie wykonuje związane z nim ćwiczenia 

 Czytanie głośne 

• Oceniana jest wymowa, intonacja i płynność czytania. 

• Ocenę niedostateczną uczeń może otrzymać jedynie w wypadku odmowy czytania 
Czytanie ze zrozumieniem 

• Oceniane jest rozumienie ogólnego sensu tekstów i/lub wysłuchanie w nich szczegółowych informacji 
Praca na lekcji 

• Brane jest pod uwagę pozytywne zaangażowanie ucznia w przebieg zajęć, jego aktywność oraz wysiłek wkładany w proces uczenia się 

• Praca na lekcji oceniana jest dwukrotnie w półroczu 
Zadania domowe 

• Nauczyciel uprzedza uczniów, które prace domowe podlegać będą ocenie. 

• Jeśli praca nie zostanie oddana podczas dwóch kolejnych lekcji, skutkuje to oceną niedostateczną 
Zeszyt ćwiczeń 

• Ocenie podlega systematyczność i prawidłowość prowadzenia zeszytu ćwiczeń 
Prace dodatkowe 

• Są to na przykład projekty, prezentacje, albumy, plakaty, pomoce dydaktyczne, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach, udział w przedstawieniach anglojęzycznych. 

• Są to prace nadobowiązkowe, gdzie ocena jest formą nagrody 
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Procentowe odpowiedniki oceny pisemnych sprawdzianów: 
 
Prace klasowe      Kartkówki 
 
100% - 98% celująca                  100% - 91% bardzo dobra 
97% - 88% bardzo dobra    90% - 71% dobra 
87% - 71% dobra     70% - 51% dostateczna 
70% - 51% dostateczna    50% - 31% dopuszczająca 
50% - 31% dopuszczająca    30% - 0% niedostateczna 
30% - 0% niedostateczna 
 
 
 
Zasady ogólne: 
 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie pracować oraz zachowywać się kulturalnie. 
2. Uczeń na lekcję zawsze przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy. 
3. Uczeń, który był nieobecny na lekcji, na kolejne zajęcia przygotowuje się we własnym zakresie. W przypadku dłuższej nieobecności termin uzupełnienia braków należy 

uzgodnić z nauczycielem. 
4. Jeśli uczeń nie wykonał zadania domowego, ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi na początku lekcji oraz uzupełnić je na najbliższe zajęcia. Brak zgłoszenia nieprzygotowania 

skutkuje oceną niedostateczną. Piąte nieprzygotowanie w półroczu skutkuje oceną niedostateczną. 
5. Uczeń, który korzysta na kartkówce lub klasówce z niedozwolonych pomocy („ściąga”), otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 


