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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - kl. IV

JĘZYK ANGIELSKI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W JELENIEJ GÓRZE

Rok szkolny 2019/2020

I. Zasady ogólne

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających

z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na początku cyklu
przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu.

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia.
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż proponowana nauczyciel informuje uczniów na

pierwszej lekcji języka angielskiego.
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii ppp oraz

w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki).
6. Ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali – od 1 do 6.
7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie,

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić:
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi,
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności,
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce.

8. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.
9. Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób:
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia,
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności,
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c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu.
10. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WO.
11. Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).

II. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów:

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne.

- Osiągnięcia w konkursach/ Projekt
- Praca klasowa / Test z całego działu / Test kompetencji / Testsemestralny
- Sprawdziany
- Kartkówki
- Odpowiedź ustna (z bieżących treści, dialog, piosenka,wiersz)
- Praca na lekcji (samodzielna praca na lekcji w formie pisemnej)
- Czytanie
- Zadanie domowe (prace w formie pisemnej, prace w formie ustnej)
- Przygotowanie do lekcji
- Wykonanie pomocy dydaktycznych/ pracy na rzecz szkoły w ramachprzedmiotu
- Aktywność.

Prace klasowe (testy) są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie przystępuje do pracy pisemnej w uzgodnionym terminie otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.

1. Każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas trwania- l godzina lekcyjna) przewiduje się maksymalnie 4-5 sprawdziany wsemestrze.
2. Krótkie sprawdziany pisemne (15-minutowe) - kartkówki obejmujące maksymalne wiadomości z 3-ech ostatnich lekcji, mogą być zapowiedziane, ale również niezapowiedziane.

Z prac pisemnych (powyższych) uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z poniższymi zasadami:

- 0-29% maksymalnej liczby punktów- niedostateczna (1)

- 30-49% maksyma1nej liczby punktów- dopuszczająca (2)

- 50-74% maksyma1nej liczby punktów- dostateczna (3)

- 75-89% maksyma1nej liczby punktów- dobry (4)

- 90-99% maksymalnej liczby punktów- bardzo dobra (5)

- 100% maksymalnej liczby punktów - celująca (6) - dotyczy dużych sprawdzianów i testów

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu sprawdzianu. Uczeń ma również prawo jeden raz w
semestrze poprawić ocenę wyższą niż dopuszczająca. Dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną.
W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy.

4. Uczeń może uzyskać ocenę celującą (6) jeśli uzyska 100% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian oraz rozwiąże zadanie dodatkowe wymagające wiadomości i
umiejętności wykraczające poza programnauczania



3

5. Do oceny wyrażonej stopniem dodajemy (+) lub (-) przy górnej lub dolnej granicy procentowej punktów lub procentowego zakresu wiedzy i umiejętności.
Wyjątki brak indeksu (-) przy ocenie niedostatecznej; brakindeksu (+) plus i minus (-) przy ocenie celującej (6) .

6. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to sprawdzianów, testów i zapowiedzianych kartkówek).

7. Ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne obejmujące wiadomości i umiejętności maksymalnie z trzech ostatnich lekcji tematów ( l- 2 razy w ciągu semestru)

III. Zeszyt przedmiotowy

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. Zawartość merytoryczna zeszytu i jego przydatność jest oceniana pod koniec semestru. Każdy zeszyt sprawdzany
jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej i estetyki oraz poprawności ortograficznej. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swój nieobecności
w szkole. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku i podkreślić, które partie notatek mogą być pominięte.

IV. Ocenianie wspomagające:

A) P1us (+) uczeń może otrzymać za:
. aktywność na lekcji;
. pracę domową o małym stopniu trudności (o dużym stopniu trudności - ocena);
. udział w pracy grupy na lekcji;
. przygotowanie materiałów wspomagających proces lekcji;

B) Minus (-) może otrzymać za:
- brak pracy domowej (o małym stopniu trudności) - za brak zadania domowego może zostać ‘skasowany’ na następnej lekcji gdy uczeń przedstawi wykonane zadanie domowe
nauczycielowi;
- brak zeszytu ćwiczeń lub środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji;
- w sytuacji uzasadnionej: za niewłaściwą współpracę w zespole;
- brak zaangażowania w pracy na lekcji;

Plusy i minusy przekładane są na ocenę wyrażoną stopniem:

+ + + + + bdb - - - ndst

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco lub na koniec semestru.

V. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej częścimateriału.
Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku szkolnego nauczyciel dokonuje na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z testów, sprawdzianów a w drugiej
kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.
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VI. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen

Welcome

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę z
kolegami w szkole i opisuje ludzi nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę z kolegami
w szkole i opisuje ludzi popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę z kolegami w
szkole i opisuje ludzi popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę z kolegami w
szkole i opisuje ludzi popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne w postaci
wiadomości tekstowych dotyczących
życia szkolnego i wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne w postaci
wiadomości tekstowych dotyczących
życia szkolnego i wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń na ogół rozumie proste, typowe
wypowiedzi pisemne w postaci
wiadomości tekstowych dotyczących
życia szkolnego i wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych tekstów,
popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie część prostych
wypowiedzi pisemnych w postaci
wiadomości tekstowych dotyczących
życia szkolnego i wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych tekstów,
popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
czynnościami wykonywanymi w
teraźniejszości i przeszłości

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
czynnościami wykonywanymi w
teraźniejszości i przeszłości
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z czynnościami
wykonywanymi w teraźniejszości i
przeszłości, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z czynnościami wykonywanymi
w teraźniejszości i przeszłości,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Słownictwo i gramatyka Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziałuWelcome (w
tym, m.in., przymiotniki używane do
opisu osobowości, czas present
simple i present coontinuous, past
simple i past continuous

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziałuWelcome (w
tym, m.in., przymiotniki używane do
opisu osobowości, czas present
simple i present coontinuous, past
simple i past continuous popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziałuWelcome (w tym,
m.in., przymiotniki używane do opisu
osobowości, czas present simple i
present coontinuous, past simple i past
continuous popełniając liczne błędy.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziałuWelcome (w tym,
m.in., przymiotniki używane do opisu
osobowości, czas present simple i
present coontinuous, past simple i past
continuous popełniając bardzo liczne
błędy.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę opisując
swoje odczucia w różnych
sytuacjach, składa propozycje i
reaguje na propozycje, stosując
właściwe formy grzecznościowe, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę opisując
swoje odczucia w różnych sytuacjach,
składa propozycje i reaguje na
propozycje stosując właściwe formy
grzecznościowe, popełniając
niewielkie błędy językowe,

Uczeń prowadzi rozmowę opisując
swoje odczucia w różnych sytuacjach,
składa propozycje i reaguje na
propozycje stosując właściwe formy
grzecznościowe, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu

Uczeń prowadzi rozmowę opisując swoje
odczucia w różnych sytuacjach, składa
propozycje i reaguje na propozycje
stosując właściwe formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
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niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 1 m.in. zachowania
społeczne, atrakcje, obawy i fobie
oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
m.in. zachowania społeczne, atrakcje,
obawy i fobie oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
m.in. zachowania społeczne, atrakcje,
obawy i fobie oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
m.in. zachowania społeczne, atrakcje,
obawy i fobie oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
zachowaniami społecznymi,
atrakcjami oferowanymi przez
centrum rozrywkowe oraz strachami
i obawami .

Uczeń uzyskuje i przekazuje
informacje związane z zachowaniami
społecznymi, atrakcjami oferowanymi
przez centrum rozrywkowe oraz
strachami i obawami, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z zachowaniami społecznymi,
atrakcjami oferowanymi przez centrum
rozrywkowe oraz strachami i obawami,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z zachowaniami społecznymi,
atrakcjami oferowanymi przez centrum
rozrywkowe oraz strachami i obawami,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 1
(w tym, m.in., przymiotniki
występujące z określonymi
przyimkami, wyrażenia odnoszące
się do opisu doświadczeń obaw i
strachów), czasy present perfect i
past simple oraz formy pytań.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in.,
przymiotniki występujące z
określonymi przyimkami, wyrażenia
odnoszące się do opisu doświadczeń
obaw i strachów), czasy present
perfect i past simple oraz formy pytań
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in.,
przymiotniki występujące z określonymi
przyimkami, wyrażenia odnoszące się
do opisu doświadczeń obaw i strachów),
czasy present perfect i past simple oraz
formy pytań popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in.,
przymiotniki występujące z określonymi
przyimkami, wyrażenia odnoszące się do
opisu doświadczeń obaw i strachów),
czasy present perfect i past simple oraz
formy pytań popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze kwestionariusz, w
którym zadaje pytania o sposób
spędzenia wakacji, uczestniczy w
pisemnej dyskusji na temat fobii i
obaw, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze kwestionariusz, w którym
zadaje pytania o sposób spędzenia
wakacji, uczestniczy w pisemnej
dyskusji na temat fobii i obaw,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze kwestionariusz, w którym
zadaje pytania o sposób spędzenia
wakacji, uczestniczy w pisemnej dyskusji
na temat fobii i obaw, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze kwestionariusz, w którym
zadaje pytania o sposób spędzenia
wakacji, uczestniczy w pisemnej dyskusji
na temat fobii i obaw, 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
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, podtrzymuje
rozmowę, prosi o dodatkowe
informacje i reaguje na podane
informacje, stosując właściwe formy
grzecznościowe i nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, podtrzymuje
rozmowę, prosi o dodatkowe
informacje i reaguje na podane
informacje, stosując właściwe formy
grzecznościowe, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, podtrzymuje
rozmowę, prosi o dodatkowe informacje i
reaguje na podane informacje, stosując
właściwe formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, podtrzymuje rozmowę,
prosi o dodatkowe informacje i reaguje na
podane informacje, stosując właściwe
formy grzecznościowe, 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 m.in. ważne wydarzenia
w życiu, zmianę miejsca
zamieszkania, biografie i programy
treningowe oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
m.in. ważne wydarzenia w życiu,
zmianę miejsca zamieszkania,
biografie i programy treningowe oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając niewielkie i
nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
m.in. ważne wydarzenia w życiu, zmianę
miejsca zamieszkania, biografie i
programy treningowe oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
m.in. ważne wydarzenia w życiu, zmianę
miejsca zamieszkania, biografie i
programy treningowe oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
ważnymi wydarzeniami w życiu,
zmianami i doświadczeniami .

Uczeń płynnie uzyskuje i przekazuje
informacje związane z ważnymi
wydarzeniami w życiu, zmianami i
doświadczeniami, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z ważnymi wydarzeniami w
życiu, zmianami i doświadczeniami,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z ważnymi wydarzeniami w
życiu, zmianami i doświadczeniami,,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 2
(w tym, m.in. ważne wydarzenia w
życiu, wyrażanie uczuć, wyrażenia
odnoszące się do czasu
przeszłego), czas present perfect
oraz wyrażenia already, yet, since i
for.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in.
ważne wydarzenia w życiu, wyrażanie
uczuć, wyrażenia odnoszące się do
czasu przeszłego), czas present
perfect oraz wyrażenia already, yet,
since i for popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in.
ważne wydarzenia w życiu, wyrażanie
uczuć, wyrażenia odnoszące się do
czasu przeszłego), czas present perfect
oraz wyrażenia already, yet, since i for
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in.
ważne wydarzenia w życiu, wyrażanie
uczuć, wyrażenia odnoszące się do
czasu przeszłego), czas present perfect
oraz wyrażenia already, yet, since i for
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail
przekazując wiadomości oraz
notatkę biograficzną , nie
popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze wiadomość e-mail
przekazując wiadomości oraz notatkę
biograficzną, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail
przekazując wiadomości oraz notatkę
biograficzną, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail
przekazując wiadomości oraz notatkę
biograficzną, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.
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PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o
możliwych zmianach w przyszłości,
wyraża życzenia, intencje, decyzje i
plany nie popełniając większych
błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę o możliwych
zmianach w przyszłości, wyraża
życzenia, intencje, decyzje i plany,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o możliwych
zmianach w przyszłości, wyraża
życzenia, intencje, decyzje i plany,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o możliwych
zmianach w przyszłości, wyraża
życzenia, intencje, decyzje i plany,
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 m.in. wakacje w
przyszłości, materiały informacyjne
na temat wakacji, miejsca pobytu na
wakacjach i festiwale oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3
m.in. wakacje w przyszłości, materiały
informacyjne na temat wakacji,
miejsca pobytu na wakacjach i
festiwale oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3
m.in. wakacje w przyszłości, materiały
informacyjne na temat wakacji, miejsca
pobytu na wakacjach i festiwale oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3
m.in. wakacje w przyszłości, materiały
informacyjne na temat wakacji, miejsca
pobytu na wakacjach i festiwale oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
wakacjami, festiwalami i wakacjami
w przyszłości.

Uczeń uzyskuje i przekazuje
informacje związane z wakacjami,
festiwalami i wakacjami w przyszłości,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z wakacjami, festiwalami i
wakacjami w przyszłości, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z wakacjami,
festiwalami i wakacjami w przyszłości,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 3
(w tym, m.in. rodzaje
zakwaterowania na wakacjach, typy
wakacji, festiwale, wyrażenia
odnoszące się do czasu przyszłego),
czasowniki will, may i might.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in.
rodzaje zakwaterowania na
wakacjach, typy wakacji, festiwale,
wyrażenia odnoszące się do czasu
przyszłego), czasowniki will, may i
might popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in.
rodzaje zakwaterowania na wakacjach,
typy wakacji, festiwale, wyrażenia
odnoszące się do czasu przyszłego),
czasowniki will, may i might popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in.
rodzaje zakwaterowania na wakacjach,
typy wakacji, festiwale, wyrażenia
odnoszące się do czasu przyszłego),
czasowniki will, may i might popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy ogłoszenie reklamowe
atrakcyjnego miejsca na wakacje i
wpis na blogu dotyczący przekonań
na temat zmian w przyszłości nie
popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy ogłoszenie reklamowe
atrakcyjnego miejsca na wakacje i
wpis na blogu dotyczący przekonań na
temat zmian w przyszłości, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy ogłoszenie reklamowe
atrakcyjnego miejsca na wakacje i wpis
na blogu dotyczący przekonań na temat
zmian w przyszłości, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy ogłoszenie reklamowe
atrakcyjnego miejsca na wakacje i wpis
na blogu dotyczący przekonań na temat
zmian w przyszłości, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej
formy i stylu.
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o
rzeczach, które lubi i których nie lubi
wyraża i reaguje na prośby, stosując
właściwe formy grzecznościowe i nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę o rzeczach,
które lubi i których nie lubi wyraża i
reaguje na prośby, stosując właściwe
formy grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o rzeczach,
które lubi i których nie lubi wyraża i
reaguje na prośby, stosując właściwe
formy grzecznościowe i popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o rzeczach,
które lubi i których nie lubi wyraża i
reaguje na prośby, stosując właściwe
formy grzecznościowe i 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 m.in. styl życia
nastolatków, podanie o pracę
sezonową, marzenia i ambicje oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4
m.in. styl życia nastolatków, podanie o
pracę sezonową, marzenia i ambicje
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając niewielkie i
nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4
m.in. styl życia nastolatków, podanie o
pracę sezonową, marzenia i ambicje
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4
m.in. styl życia nastolatków, podanie o
pracę sezonową, marzenia i ambicje oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
umiejętnościami, planami stylem
życia.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
umiejętnościami, planami stylem życia,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z umiejętnościami, planami
stylem życia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z umiejętnościami,
planami stylem życia,. popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 4
(w tym, m.in. nazwy czynności
wykonywanych w czasie wolnym,
rzeczowniki przymiotniki opisujące
pozytywne cechy), czasowniki z
formami –ing i to + infinitive

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in.
nazwy czynności wykonywanych w
czasie wolnym, rzeczowniki
przymiotniki opisujące pozytywne
cechy), czasowniki z formami –ing i to
+ infinitive popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in.
nazwy czynności wykonywanych w
czasie wolnym, rzeczowniki przymiotniki
opisujące pozytywne cechy), czasowniki
z formami –ing i to + infinitive
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in.
nazwy czynności wykonywanych w
czasie wolnym, rzeczowniki przymiotniki
opisujące pozytywne cechy), czasowniki
z formami –ing i to + infinitive popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy podanie o pracę
sezonową i opracowuje swój profil
na mediach społecznosciowych
opisując swoje marzenia i ambicje,
nie popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy podanie o pracę
sezonową i opracowuje swój profil na
mediach społecznosciowych opisując
swoje marzenia i ambicje, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy podanie o pracę
sezonową i opracowuje swój profil na
mediach społecznosciowych opisując
swoje marzenia i ambicje, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy podanie o pracę sezonową
i opracowuje swój profil na mediach
społecznosciowych opisując swoje
marzenia i ambicje, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej
formy i stylu.

UNIT 5
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o
regułach i zasadach panujących w
domach, oferuje pomoc i reaguje na
propozycję pomocy, stosując
właściwe formy grzecznościowe i nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę o regułach i
zasadach panujących w domach,
oferuje pomoc i reaguje na propozycję
pomocy, stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o regułach i
zasadach panujących w domach, oferuje
pomoc i reaguje na propozycję pomocy
stosując właściwe formy grzecznościowe
i popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o regułach i
zasadach panujących w domach, oferuje
pomoc i reaguje na propozycję pomocy
stosując właściwe formy grzecznościowe
i 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 m.in. obowiązki
domowe, dzielenie obowiązków,
relacje rodziców i dzieci, problemy
nastolatków oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5
m.in. obowiązki domowe, dzielenie
obowiązków, relacje rodziców i dzieci,
problemy nastolatków oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5
m.in. obowiązki domowe, dzielenie
obowiązków, relacje rodziców i dzieci,
problemy nastolatków oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5
m.in. obowiązki domowe, dzielenie
obowiązków, relacje rodziców i dzieci,
problemy nastolatków oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
obowiązkami domowymi, dzieleniem
obowiązków, relacji pomiędzy
dziećmi a rodzicami.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
obowiązkami domowymi, dzieleniem
obowiązków, relacji pomiędzy dziećmi
a rodzicami, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z obowiązkami domowymi,
dzieleniem obowiązków, relacji
pomiędzy dziećmi a rodzicami,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z obowiązkami domowymi,
dzieleniem obowiązków, relacji pomiędzy
dziećmi a rodzicami popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 5
(w tym, m.in. nazwy prac i
obowiązków domowych, wyrażenia
związane z wolnością osobistą i
różnicą pokoleń), czasowniki
służące do wyrażania pozwolenia,
zakazu i obowiązku: must, mustn’t,
have to, don’t have to

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 5 (w
tym, m.in. nazwy prac i obowiązków
domowych, wyrażenia związane z
wolnością osobistą i różnicą pokoleń),
czasowniki służące do wyrażania
pozwolenia, zakazu i obowiązku: must,
mustn’t, have to, don’t have to
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in.
nazwy prac i obowiązków domowych,
wyrażenia związane z wolnością
osobistą i różnicą pokoleń), czasowniki
służące do wyrażania pozwolenia,
zakazu i obowiązku: must, mustn’t, have
to, don’t have to popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in.
nazwy prac i obowiązków domowych,
wyrażenia związane z wolnością osobistą
i różnicą pokoleń), czasowniki służące do
wyrażania pozwolenia, zakazu i
obowiązku: must, mustn’t, have to, don’t
have to popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze email o problemach z
rodzicami i odpowiedź na wpis na
blogu dotyczący zasad i zachowań
w domu, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze email o problemach z
rodzicami i odpowiedź na wpis na
blogu dotyczący zasad i zachowań w
domu, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze email o problemach z
rodzicami i odpowiedź na wpis na blogu
dotyczący zasad i zachowań w domu,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze email o problemach z
rodzicami i odpowiedź na wpis na blogu
dotyczący zasad i zachowań w domu,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 6



10

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę używając
zaimków nieokreślonych,
przeprasza, usprawiedliwia się i
reaguje na przeprosiny i
usprawiedliwienia, stosując właściwe
formy grzecznościowe i nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę używając
zaimków nieokreślonych, przeprasza,
usprawiedliwia się i reaguje na
przeprosiny i usprawiedliwienia,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę używając
zaimków nieokreślonych, przeprasza,
usprawiedliwia się i reaguje na
przeprosiny i usprawiedliwienia stosując
w większości właściwe formy
grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę używając
zaimków nieokreślonych, przeprasza,
usprawiedliwia się i reaguje na
przeprosiny i usprawiedliwienia stosując
formy grzecznościowe i 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 m.in. jedzenie w
restauracji, zakupy, sklepy,
wydawanie pieniędzy oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6
m.in. jedzenie w restauracji, zakupy,
sklepy, wydawanie pieniędzy oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając niewielkie i
nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6
m.in. jedzenie w restauracji, zakupy,
sklepy, wydawanie pieniędzy oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6
m.in. jedzenie w restauracji, zakupy,
sklepy, wydawanie pieniędzy oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
zakupami, korzystaniem z informacji
o restauracjach i sklepach, i
gospodarowaniem pieniędzmi.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
zakupami, korzystaniem z informacji o
restauracjach i sklepach, i
gospodarowaniem pieniędzmi,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z zakupami, korzystaniem z
informacji o restauracjach i sklepach, i
gospodarowaniem pieniędzmi,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z zakupami,
korzystaniem z informacji o restauracjach
i sklepach, i gospodarowaniem
pieniędzmi popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 6
(w tym, m.in. przymiotniki o silnym
zabarwieniu, wyrażenia związane z
pieniędzmi i robieniem zakupów),
zaimki nieokreślone some-, any-, no-
oraz przysłówki stopnia: really, very
etc.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 6 (w
tym, m.in. przymiotniki o silnym
zabarwieniu, wyrażenia związane z
pieniędzmi i robieniem zakupów),
zaimki nieokreślone some-, any-, no-
oraz przysłówki stopnia: really, very
etc. popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in.
przymiotniki o silnym zabarwieniu,
wyrażenia związane z pieniędzmi i
robieniem zakupów), zaimki
nieokreślone some-, any-, no- oraz
przysłówki stopnia: really, very etc.
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in.
przymiotniki o silnym zabarwieniu,
wyrażenia związane z pieniędzmi i
robieniem zakupów), zaimki nieokreślone
some-, any-, no- oraz przysłówki stopnia:
really, very etc. popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy wpis na blogu na
temat miejsc, gdzie można zrobić
zakupy i tworzy opis osoby na
podstawie fotografii, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy wpis na blogu na temat
miejsc, gdzie można zrobić zakupy i
tworzy opis osoby na podstawie
fotografii, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy wpis na blogu na temat
miejsc, gdzie można zrobić zakupy i
tworzy opis osoby na podstawie
fotografii, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą formę i

Uczeń tworzy wpis na blogu na temat
miejsc, gdzie można zrobić zakupy i
tworzy opis osoby na podstawie fotografii,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
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styl.

UNIT 7

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o
zachowaniach na rzecz środowiska
naturalnego, prosi o radę, udziela
rad i reaguje na udzielone rady,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę o
zachowaniach na rzecz środowiska
naturalnego, prosi o radę, udziela rad i
reaguje na udzielone rady, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o
zachowaniach na rzecz środowiska
naturalnego, prosi o radę, udziela rad i
reaguje na udzielone rady, stosując w
większości właściwe formy
grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o
zachowaniach na rzecz środowiska
naturalnego, prosi o radę, udziela rad i
reaguje na udzielone rady, stosując formy
grzecznościowe i 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 m.in. zagrożone gatunki,
pozyskiwanie funduszy, akcje
charytatywne, sytuacje hipotetyczne
oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
m.in. zagrożone gatunki, pozyskiwanie
funduszy, akcje charytatywne, sytuacje
hipotetyczne oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
m.in. zagrożone gatunki, pozyskiwanie
funduszy, akcje charytatywne, sytuacje
hipotetyczne oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
m.in. zagrożone gatunki, pozyskiwanie
funduszy, akcje charytatywne, sytuacje
hipotetyczne oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
gatunkami zwierząt zagrożonymi
wyginięciem, zagrożeniami dla
środowiska i ich konsekwencjami,
działaniami społecznymi na rzecz
środowiska, i pozyskiwaniem
funduszy.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
gatunkami zwierząt zagrożonymi
wyginięciem, zagrożeniami dla
środowiska i ich konsekwencjami,
działaniami społecznymi na rzecz
środowiska, i pozyskiwaniem
funduszy, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z gatunkami zwierząt
zagrożonymi wyginięciem, zagrożeniami
dla środowiska i ich konsekwencjami,
działaniami społecznymi na rzecz
środowiska, i pozyskiwaniem funduszy,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z gatunkami
zwierząt zagrożonymi wyginięciem,
zagrożeniami dla środowiska i ich
konsekwencjami , działaniami
społecznymi na rzecz środowiska, i
pozyskiwaniem funduszy, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 7
(w tym, m.in. wyrażenia związane z
ochroną środowiska, organizacjami
charytatywnymi pozyskiwaniem

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 7 (w
tym, m.in. wyrażenia związane z
ochroną środowiska, organizacjami
charytatywnymi pozyskiwaniem

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z ochroną
środowiska, organizacjami
charytatywnymi pozyskiwaniem

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z ochroną
środowiska, organizacjami
charytatywnymi pozyskiwaniem
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funduszy), rozumie i tworzy zdania
używając zerowego, pierwszego i
drugiego trybu warunkowego.

funduszy), rozumie i tworzy zdania
używając zerowego, pierwszego i
drugiego trybu warunkowego,
popełniając nieliczne błędy.

funduszy), rozumie i tworzy zdania
używając zerowego, pierwszego i
drugiego trybu warunkowego,
popełniając liczne błędy.

funduszy), rozumie i tworzy zdania
używając zerowego, pierwszego i
drugiego trybu warunkowego, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy dialog na temat
możliwych zachowań w opisanych
sytuacjach, opisuje problemy dzikich
zwierząt i pisze list e-mail z prośbą o
wsparcie działań na rzecz
środowiska, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy dialog na temat
możliwych zachowań w opisanych
sytuacjach, opisuje problemy dzikich
zwierząt i pisze list e-mail z prośbą o
wsparcie działań na rzecz środowiska,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy dialog na temat możliwych
zachowań w opisanych sytuacjach,
opisuje problemy dzikich zwierząt i
pisze list e-mail z prośbą o wsparcie
działań na rzecz środowiska, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy dialog na temat możliwych
zachowań w opisanych sytuacjach,
opisuje problemy dzikich zwierząt i pisze
list e-mail z prośbą o wsparcie działań na
rzecz środowiska, 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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o
planowaniu idealnego budynku,
reaguje na informacje, wyraża
niedowierzanie i ulgę, stosując
właściwe formy grzecznościowe i nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę o
planowaniu idealnego budynku,
reaguje na informacje, wyraża
niedowierzanie i ulgę, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o planowaniu
idealnego budynku, reaguje na
informacje, wyraża niedowierzanie i
ulgę, stosując w większości właściwe
formy grzecznościowe i popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o planowaniu
idealnego budynku, reaguje na
informacje, wyraża niedowierzanie i ulgę,
stosując formy grzecznościowe i
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 m.in. proces budowania,
projekty budynków, tradycyjnych
budowli, innowacji, szlak
bursztynowy i produkcja biżuterii
oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
m.in. proces budowania, projekty
budynków, tradycyjnych budowli,
innowacji, szlak bursztynowy i
produkcja biżuterii oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
m.in. proces budowania, projekty
budynków, tradycyjnych budowli,
innowacji, szlak bursztynowy i produkcja
biżuterii oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
m.in. proces budowania, projekty
budynków, tradycyjnych budowli,
innowacji, szlak bursztynowy i produkcja
biżuterii oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
budowaniem, opisywaniem budowli i
przedmiotów oraz materiałów, z
których są wykonane.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
budowaniem, opisywaniem budowli i
przedmiotów oraz materiałów, z
których są wykonane, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z budowaniem, opisywaniem
budowli i przedmiotów oraz materiałów,
z których są wykonane, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z budowaniem,
opisywaniem budowli i przedmiotów oraz
materiałów, z których są wykonane,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
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na zrozumienie wypowiedzi. zrozumienie wypowiedzi. zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 8
(w tym, m.in. wyrażenia związane z
budowlami, materiały budowlane i
ich struktura i wygląd, czasowniki
służące do opisu procesu
budowania), rozumie i tworzy zdania
w stronie biernej czasu present
simple i past simple.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 8 (w
tym, m.in. wyrażenia związane z
budowlami, materiały budowlane i ich
struktura i wygląd, czasowniki służące
do opisu procesu budowania), rozumie
i tworzy zdania w stronie biernej czasu
present simple i past simple,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z budowlami,
materiały budowlane i ich struktura i
wygląd, czasowniki służące do opisu
procesu budowania) , rozumie i tworzy
zdania w stronie biernej czasu present
simple i past simple, popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z budowlami,
materiały budowlane i ich struktura i
wygląd, czasowniki służące do opisu
procesu budowania) , rozumie i tworzy
zdania w stronie biernej czasu present
simple i past simple, popełniając bardzo
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje budynek i
przygotowuje punkty do prezentacji
reklamującej produkt, nie
popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń opisuje budynek i przygotowuje
punkty do prezentacji reklamującej
produkt, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje budynek i przygotowuje
punkty do prezentacji reklamującej
produkt, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą formę i
styl.

Uczeń opisuje budynek i przygotowuje
punkty do prezentacji reklamującej
produkt, 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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
umiejętności planów na weekend,
spekuluje i domyśla się tego, co
mogło wydarzyć lub się wydarzyło,
nie popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
umiejętności planów na weekend,
spekuluje i domyśla się tego, co mogło
wydarzyć lub się wydarzyło,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
umiejętności planów na weekend,
spekuluje i domyśla się tego, co mogło
wydarzyć lub się wydarzyło, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
umiejętności planów na weekend,
spekuluje i domyśla się tego, co mogło
wydarzyć lub się wydarzyło, 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 9 m.in. styl życia, diety,
powody ich stosowania, utrzymanie
formy i odczuć oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, nie
popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 9
m.in. styl życia, diety, powody ich
stosowania, utrzymanie formy i odczuć
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając niewielkie i
nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 9
m.in. styl życia, diety, powody ich
stosowania, utrzymanie formy i odczuć
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 9
m.in. styl życia, diety, powody ich
stosowania, utrzymanie formy i odczuć
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając bardzo liczne błędy.
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
planami na przyszłość, zdrowemu
odżywianiu i zachowaniu dobrej
formy fizycznej.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
planami na przyszłość, zdrowemu
odżywianiu i zachowaniu dobrej formy
fizycznej, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z planami na przyszłość,
zdrowemu odżywianiu i zachowaniu
dobrej formy fizycznej, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z planami na
przyszłość, zdrowemu odżywianiu i
zachowaniu dobrej formy fizycznej,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 9
(w tym, m.in. wyrażenia związane z
trybem życia , żywieniem), rozumie i
tworzy zdania z czasownikami z
przymkiem (Phrasal verbs) oraz
zdania z formami be going to, will,
can, could i be able to.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 9 (w
tym, m.in. wyrażenia związane z
trybem życia , żywieniem), rozumie i
tworzy zdania z czasownikami z
przymkiem (Phrasal verbs) oraz
zdania z formami be going to, will, can,
could i be able to simple popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z trybem życia ,
żywieniem), rozumie i tworzy zdania z
czasownikami z przymkiem (Phrasal
verbs) oraz zdania z formami be going
to, will, can, could i be able to,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury
i słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z trybem życia ,
żywieniem), rozumie i tworzy zdania z
czasownikami z przymkiem (Phrasal
verbs) oraz zdania z formami be going to,
will, can, could i be able to, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy plan działań
nastawionych na osiągnięcie celu
oraz wpis w dzienniku na temat
zmiany stylu życia, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy plan działań
nastawionych na osiągnięcie celu oraz
wpis w dzienniku na temat zmiany
stylu życia, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy plan działań nastawionych
na osiągnięcie celu oraz wpis w
dzienniku na temat zmiany stylu życia,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy plan działań nastawionych
na osiągnięcie celu oraz wpis w dzienniku
na temat zmiany stylu życia, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
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