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Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III

I. Ogólne zasady oceniania uczniów
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów
nauczania, opracowanych zgodnie z nią.

2. 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.

3. Nauczyciel poprzez ocenianie:
• informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
• udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
• udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
• motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;
• dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WZO.

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

6. 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.

7. 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).

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianów i kartkówek jeden raz w ciągu dwóch tygodni po oddaniu
sprawdzianu.



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

10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

II. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne (z bieżących treści, dialog, piosenka, wiersz), prace domowe (prace w formie pisemnej
oraz ustnej), czytanie, ćwiczenia praktyczne, praca ucznia na lekcji, wykonanie pomocy dydaktycznych, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia,
rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, odwzorowywanie.

1. Prace klasowe (sprawdziany) przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu
danego działu.
• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
• Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego
działu.
• Zasady uzasadniania oceny z pracy klasowej, jej poprawy oraz sposób przechowywania prac klasowych są zgodne z WZO.
• Sprawdziany, podczas których uczeń był nieobecny powinny być przez niego uzupełnione w czasie dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego co
najwyżej 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
• Zapowiedziane kartkówki (wpisane w dziennik), podczas których uczeń był nieobecny powinny być przez niego uzupełnione w czasie dwóch
tygodni od powrotu do szkoły.



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

- 0-29% maksymalnej liczby punktów - ocena punktowa 1
- 30-49% maksyma1nej liczby punktów - ocena punktowa 2
- 50-74% maksyma1nej liczby punktów - ocena punktowa 3
- 75-89% maksyma1nej liczby punktów - ocena punktowa 4
- 90-99% maksymalnej liczby punktów - ocena punktowa 5
- 100% maksymalnej liczby punktów - ocena punktowa 6 - dotyczy dużych sprawdzianów i testów
3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• prawidłową wymowę,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.
• Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu WZO.
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania.

5. Praca ucznia na lekcji jest oceniana za pomocą plusów i minusów.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie,
pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
• Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji.
• Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny: + + + + + ocena punktowa 5 - - - ocena punktowa 1

6. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane indywidualnie lub zespołowo,
przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji i oryginalność i pomysłowość pracy.



7. 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, 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.

8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane zgodnie z zasadami
zapisanymi w WZO.

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

1. Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny opisowej.

2. Zgodnie z zapisami WZO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego,
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
• warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
• trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.

3. 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 punktowych ocen
cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny z testów, sprawdzianów a w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są
wspomagające.

4. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany
na podstawie wymienionych w punkcie II różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

5. Kryteria oceniania:

Wspaniale - 100% - 6pkt - Uczeń w pełni posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące podstawę programową.
Bardzo dobrze - 90% - 99% - 5pkt - Uczeń biegle opanował wymagane słownictwo, płynnie czyta wyrazy i mówi, potrafi odpowiadać na pytania na

określony temat. Potrafi wykorzystać poznane słówka i zwroty w wypowiedziach ustnych. Samodzielnie pisze
proste wyrazy. Nie ma problemu z ćwiczeniami ze słuchu. Samodzielnie wykonuje wszystkie zadania zgodnie z



poleceniami. Jest aktywny na lekcji.
Dobrze -75% - 89% - 4pkt - Uczeń nie ma większych problemów z wymaganym słownictwem. Potrafi udzielić odpowiedzi na podstawowe

pytania. Dobrze czyta, bez większych problemów wykonuje ćwiczenia ze słuchu, rozumie tekst czytany i
polecenia nauczyciela. Z niewielką pomocą wykonuje poprawnie ćwiczenia. Jest aktywny na lekcji.
Wystarczająco - 50% - 74% - 3pkt - Uczeń opanował jedynie niewielką część wymaganego słownictwa. Ma pewne problemy z udzielaniem
odpowiedzi na zadawane pytania. Potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać część ćwiczeń. Czasami ma problemy z
rozumieniem poleceń i robi drobne błędy w ćwiczeniach słuchowych. Zdarza się, że nie rozumie tekstu i poleceń.
Wymaga poprawy - 30% - 49% - 2pkt - Uczeń nie opanował wymaganego słownictwa lub opanował go w małym stopniu. Nie potrafi odpowiedzieć na

proste pytania. Często nie rozumie tekstu czytanego i nie umie go przeczytać na głos. Nawet z dużą pomocą
nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń. Zdarza się, że ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Nie wykazuje zainteresowania, jest mało aktywny.
Jeszcze nie umie - 0% - 29% - 1pkt - Nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności pomimo pomocy nauczyciela. Nie podjął próby opanowania

nawet niewielkiej części materiału, nie wykonuje zadań i ćwiczeń oraz ma lekceważące podejście do przedmiotu.

IV. Klasa I - szczegółowe kryteria oceny.

Hello!

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA1

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe obrazki podczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału, rozumie i odgrywa

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

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

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

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



słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, nie popełniając
błędów.

słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje
zawartość wykonanego przez siebie
koszyka z owocami, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje zawartość wykonanego
przez siebie koszyka z owocami,
popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń opisuje zawartość wykonanego
przez siebie koszyka z owocami,
popełniając błędy językowe.

Uczeń opisuje zawartość wykonanego
przez siebie koszyka z owocami,
popełniając bardzo duże błędy językowe.

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, stosując częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się, żegna i przedstawia
siebie, nie stosując właściwych form
grzecznościowych, popełniając duże
błędy językowe.

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta i prosi
o informacje związane z imieniem,
liczbą różnych przedmiotów i
owoców.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z z imieniem,
liczbą różnych przedmiotów i owoców,
popełniając drobne błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z imieniem, liczbą różnych
przedmiotów i owoców, popełniając
liczne błędy językowe.

Uczeń bardzo rzadko pyta i prosi o
informacje związane z imieniem, liczbą
różnych przedmiotów i owoców,
popełniając poważne błędy językowe, nie
pozwalające na zrozumienie wypowiedzi.



wypowiedzi.

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1, regularną
liczbę mnogą rzeczowników.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1, regularną liczbę mnogą
rzeczowników, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1, regularną liczbę mnogą
rzeczowników, popełniając liczne błędy.

Uczeń stara się stosować poznane
słownictwo z rozdziału 1, regularną liczbę
mnogą rzeczowników, popełniając bardzo
liczne błędy.

UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje
kolor różnych przedmiotów.

Uczeń opisuje kolor różnych
przedmiotów, nie popełniając
poważnych błędów, wpływających na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje kolor różnych
przedmiotów, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje kolor różnych
przedmiotów., popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

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

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

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

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

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

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

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

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje
kolory i liczbę przedmiotów na
obrazkach, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.



Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
kolorem różnych przedmiotów.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z kolorem
różnych przedmiotów, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, w tym
nazwy kolorów, liczebników 1-6,
zabawek.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy kolorów,
liczebników 1-6, zabawek, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy kolorów,
liczebników 1-6, zabawek, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym nazwy kolorów,
liczebników 1-6, zabawek, popełniając
bardzo liczne błędy.

UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

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

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

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

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje
kolory i liczbę przedmiotów na
obrazkach, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje kolory i liczbę
przedmiotów na obrazkach, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków
podczas słuchania nagrań, wykonuje
odpowiednie gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 3, rozumie i
odgrywa słuchaną historyjkę
obrazkową za pomocą gestów, nie
popełniając błędów.

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

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
niektóre gesty towarzyszące piosenkom
z rozdziału 3, częściowo rozumie
słuchaną historyjkę obrazkową.

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału 3,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
kolorem, liczbą i nazwą przyborów
szkolnych.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z kolorem, liczbą
i nazwą przyborów szkolnych,
popełniając drobne błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z kolorem, liczbą i nazwą
przyborów szkolnych, 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
nazwy przyborów szkolnych,
kolorów, liczebniki 1-10, regularną
liczbę mnogą rzeczowników.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy przyborów
szkolnych, kolorów, liczebniki 1-10,
regularną liczbę mnogą rzeczowników,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy przyborów
szkolnych, kolorów, liczebniki 1-10,
regularną liczbę mnogą rzeczowników,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy przyborów
szkolnych, kolorów, liczebniki 1-10,
regularną liczbę mnogą rzeczowników,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń podaje nazwy różnych części
twarzy i ciała, uwzględniając ich
liczbę przy opisie wyglądu potwora,
śpiewa piosenki i recytuje wierszyki
z rozdziału 4 z nagraniem lub
samodzielnie, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń podaje nazwy różnych części
twarzy i ciała, śpiewa piosenki i
recytuje wierszyki z rozdziału 4 z
nagraniem, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń podaje nazwy pojedynczych
części twarzy i ciała, próbuje śpiewać
piosenki i recytować wierszyki z
rozdziału 4 z nagraniem, popełniając
błędy językowe, które wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń podaje nazwy pojedynczych
części twarzy i ciała, próbuje śpiewać
piosenki i recytować wierszyki z rozdziału
4 z nagraniem, ale nie wkłada w to
należytej staranności.

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

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

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

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

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
rozpoznaje formy pisane poznanych
w rozdziale 4 wyrazów
wspomaganych obrazkami i pisze po
śladzie nazwy części twarzy i ciała,
kolorów, nie popełniając większych
błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń rozpoznaje większość form
pisanych poznanych w rozdziale 4
wyrazów wspomaganych obrazkami i
stara się pisać po śladzie nazwy
części twarzy i ciała, kolorów,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane
pojedynczych wyrazów z rozdziału 4
wspomagane obrazkami i stara się pisać
po śladzie nazwy części twarzy i ciała,
kolorów, popełniając liczne błędy, nie
zachowując właściwej staranności.

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy
pisane wyrazów z rozdziału 4,
popełniając wielokrotnie błędy i nie stara
się pisać po śladzie nazw części twarzy i
ciała, kolorów lub robi to niechlujnie.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, w tym
nazwy części twarzy i ciała, kolory,
zwierząt.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, , w tym nazwy części
twarzy i ciała, kolory, zwierząt,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, , w tym nazwy części twarzy
i ciała, kolory, zwierząt, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, , w tym nazwy części twarzy i
ciała, kolory, zwierząt, popełniając bardzo
liczne błędy.



UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 5 z nagraniem lub
samodzielnie, pyta o produkty
spożywcze i podaje ich właściwe
nazwy, pyta o upodobania
żywieniowe i odpowiada na takie
pytania, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 5 z nagraniem, pyta o
produkty spożywcze i podaje ich
właściwe nazwy, pyta o upodobania
żywieniowe i odpowiada na takie
pytania, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna, próbuje śpiewać
piosenki i recytować wierszyki z
rozdziału 5 z nagraniem, stara się przy
pomocy nauczyciela nazywać produkty
oraz pytać o upodobania żywieniowe i
odpowiadać na takie pytania,
popełniając błędy językowe, które
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna z pomocą
nauczyciela, próbuje śpiewać piosenki i
recytować wierszyki z rozdziału 5 z
nagraniem, ale nie wkłada w to należytej
staranności.

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

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

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

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

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa
produkty spożywcze, posługuje się
strukturami językowymi z rozdziału
5, w tym, m.in. regularną liczbą
mnogą rzeczowników, zdaniami
twierdzącymi i przeczącymi I like/I
don’t like, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa przedmioty znajdujące się w
sali lekcyjnej i elementy przyrody
związane z jesienią, posługuje się
większością struktur językowych i z
rozdziału 5, w tym, m.in. regularną
liczbą mnogą rzeczowników, zdaniami
twierdzącymi i przeczącymi I like/I
don’t like, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa przedmioty znajdujące się w sali
lekcyjnej i elementy przyrody związane z
jesienią przy pomocy nauczyciela,
posługuje się częścią struktur
językowych i z rozdziału 5, w tym, m.in.
regularną liczbą mnogą rzeczowników,
zdaniami twierdzącymi i przeczącymi I
like/I don’t like, popełniając liczne błędy.

Uczeń wskazuje pojedyncze przedmioty
znajdujące się w sali lekcyjnej i elementy
przyrody związane z jesienią, przy
pomocy nauczyciela rozpoznaje część
struktur językowych i z rozdziału 5, w
tym, m.in. regularną liczbą mnogą
rzeczowników, zdaniami twierdzącymi i
przeczącymi I like/I don’t like.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
rozpoznaje formy pisane poznanych
w rozdziale 5 wyrazów
wspomaganych obrazkami i pisze po
śladzie nazwy produktów
spożywczych, nie popełniając
większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

Uczeń rozpoznaje większość form
pisanych poznanych w rozdziale 5
wyrazów wspomaganych obrazkami i
stara się pisać po śladzie nazwy
produktów spożywczych, popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane
pojedynczych wyrazów z rozdziału 5
wspomagane obrazkami i stara się pisać
po śladzie nazwy produktów
spożywczych, popełniając liczne błędy,
nie zachowując właściwej staranności.

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy
pisane wyrazów z rozdziału 5,
popełniając wielokrotnie błędy i nie stara
się pisać po śladzie nazw produktów
spożywczych lub robi to niechlujnie.



UNIT 6

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 6 z nagraniem lub
samodzielnie, pyta o zwierzęta i
podaje ich właściwe nazwy, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń wita się i żegna, śpiewa
piosenki i recytuje wierszyki z
rozdziału 6 z nagraniem, pyta o
zwierzęta i podaje ich właściwe nazwy,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna, próbuje śpiewać
piosenki i recytuje wierszyki z rozdziału
6 z nagraniem, stara się przy pomocy
nauczyciela pytać o zwierzęta i podawać
ich właściwe nazwy, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wita się i żegna z pomocą
nauczyciela, próbuje śpiewać piosenki i
recytować wierszyki z rozdziału 6 z
nagraniem, ale nie wkłada w to należytej
staranności.

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

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

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

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

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa
poznane w rozdziale zwierzęta i
kolory, posługuje się strukturami
językowymi z rozdziału 6, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa poznane w rozdziale
zwierzęta i kolory, posługuje się
większością struktur językowych i z
rozdziału 6, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i
nazywa poznane w rozdziale zwierzęta i
kolory przy pomocy nauczyciela,
posługuje się częścią struktur
językowych i z rozdziału 6, popełniając
liczne błędy.

Uczeń wskazuje pojedyncze poznane w
rozdziale zwierzęta i kolory, przy pomocy
nauczyciela rozpoznaje część struktur
językowych i z rozdziału 6.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
rozpoznaje formy pisane poznanych
w rozdziale 6 wyrazów
wspomaganych obrazkami i pisze po
śladzie nazwy zwierząt, kolorów,
podpisuje części ciała zwierząt, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń rozpoznaje większość form
pisanych poznanych w rozdziale 6
wyrazów wspomaganych obrazkami i
stara się pisać po śladzie nazwy
pomieszczeń i członków rodziny,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane
pojedynczych wyrazów z rozdziału 6
wspomagane obrazkami i stara się pisać
po śladzie nazwy zwierząt, kolorów,
popełniając liczne błędy, nie zachowując
właściwej staranności.

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy
pisane wyrazów z rozdziału 6,
popełniając wielokrotnie błędy i nie stara
się pisać po śladzie nazw zwierząt,
kolorów lub robi to niechlujnie.



V. Klasa II - szczegółowe kryteria oceny.

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

Welcome back!

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA2

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta o imię
oraz odpowiada na takie pytania
oraz literuje wyrazy.

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

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

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

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

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

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

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



UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
ubraniami, ich kolorami oraz
materiałami.

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

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

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

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

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

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

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

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i zdania z rozdziału 3
oraz pisze wyrazy oraz bardzo
krótkie i proste zdania związane z
ubraniami według wzoru, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy i zdania z
rozdziału 3 oraz pisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania
związane z ubraniami według wzoru,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń czyta niektóre wyrazy i zdania z
rozdziału 3 oraz pisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania związane
z ubraniami według wzoru, popełniając
liczne błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

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



UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
umiejętnościami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z
rozdziału 5 oraz pisze wyrazy oraz
bardzo krótkie i proste zdania związane
z umiejętnościami według wzoru,
popełniając liczne błędy, nie zachowując
właściwej staranności.

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 5 oraz bez starania się pisze
wyrazy oraz bardzo krótkie i proste
zdania związane z umiejętnościami
według wzoru lub robi to niechlujnie.



UNIT 6

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane ze
zwierzętami hodowlanymi i
występującymi dziko.

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

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

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

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

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

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

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



UNIT 7

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z
rozdziału 6 oraz nie stara się pisać nazw
zwierząt oraz bardzo krótkich i prostych
zdania związane ze zwierzętami według
wzoru lub robi to niechlujnie



don’t, nie popełniając większych
błędów.

popełniając nieliczne błędy.

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

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

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

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

UNIT 8

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzi podczas słuchanych nagrań,
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 8, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową
oraz wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje na temat
przedmiotów związanych ze
sportem.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Klasa III - szczegółowe kryteria oceny.
Welcome back!

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA3

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe obrazki podczas słuchania
nagrań, wykonuje odpowiednie

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie obrazki
podczas słuchanych nagrań, wykonuje
w większości właściwe gesty

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje niektóre obrazki podczas
słuchanych nagrań, wykonuje niektóre
gesty towarzyszące piosenkom z

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje obrazki
podczas słuchanych nagrań,
sporadycznie wykonuje niektóre gesty

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



gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, nie popełniając
błędów.

towarzyszące piosenkom z rozdziału,
w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

rozdziału, częściowo rozumie słuchaną
historyjkę obrazkową.

towarzyszące piosenkom z rozdziału,
popełniając bardzo dużo błędów, nie
rozumie większości nagrań i historyjki
obrazkowej.

Czytanie i pisanie Uczeń rozumienie ogólny sens
tekstu, szczególnie gdy jest
wspierany obrazem lub dźwiękiem
oraz pisze pojedyncze wyrazy i
zwroty, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumienie ogólny sens tekstu,
szczególnie gdy jest wspierany
obrazem lub dźwiękiem oraz pisze
pojedyncze wyrazy i zwroty,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń częściowo rozumienie ogólny
sens tekstu, nawet gdy jest wspierany
obrazem lub dźwiękiem oraz pisze
pojedyncze wyrazy i zwroty, popełniając
liczne błędy.

Uczeń rozumienie w niewielkim stopniu
ogólny sens tekstu, nawet gdy jest
wspierany obrazem lub dźwiękiem oraz
pisze pojedyncze wyrazy i zwroty,
popełniając bardzo liczne błędy.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału
Welcome back, w tym nazwy
przedmiotów codziennego użytku,
konstrukcję określającą
przynależność, konstrukcje I can …,
I like.. oraz pytania z krótkimi
odpowiedziami Do you like (dogs)?
Yes, I do. / No, I don’t, nie
popełniając błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziałuWelcome back, w
tym nazwy przedmiotów codziennego
użytku, konstrukcję określającą
przynależność, konstrukcje I can …, I
like.. oraz pytania z krótkimi
odpowiedziami Do you like (dogs)?
Yes, I do. / No, I don’t, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziałuWelcome back, w
tym nazwy przedmiotów codziennego
użytku, konstrukcję określającą
przynależność, konstrukcje I can …, I
like.. oraz pytania z krótkimi
odpowiedziami Do you like (dogs)? Yes,
I do. / No, I don’t, popełniając liczne
błędy.

Uczeń stara się stosować poznane
słownictwo i struktury z rozdziału
Welcome back, w tym nazwy
przedmiotów codziennego użytku,
konstrukcję określającą przynależność,
konstrukcje I can …, I like.. oraz pytania z
krótkimi odpowiedziami Do you like
(dogs)? Yes, I do. / No, I don’t,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa zabawki, przedmioty
związane z sypialnią oraz
technologią, prowadzi krótkie
rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, a także śpiewa
piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki,
zachowując prawidłową wymowę i
rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa zabawki, przedmioty związane
z sypialnią oraz technologią, prowadzi
krótkie rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, a także śpiewa
piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, zachowując w miarę
prawidłową wymowę.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału i nazywa zabawki, przedmioty
związane z sypialnią oraz technologią,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
popełniając dość dużo błędów, stara się
śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału oraz nazywać zabawki,
przedmioty związane z sypialnią oraz
technologią, próbuje prowadzić krótkie
rozmowy z wykorzystaniem poznanych
zwrotów, próbuje śpiewać piosenki i
recytować rymowanki, popełniając bardzo
dużo błędów.

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

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

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

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



popełniając błędów. błędy.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 1,
w tym nazwy zabawek, przedmiotów
związanych z sypialnią oraz
technologią, pytaniaWhere is /
Where are..? oraz zdania z
przyimkami miejsca It’s on the.. /
next to.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 1, w tym nazwy
zabawek, przedmiotów związanych z
sypialnią oraz technologią, pytania
Where is / Where are..? oraz zdania z
przyimkami miejsca It’s on the.. / next
to, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 1, w tym nazwy
zabawek, przedmiotów związanych z
sypialnią oraz technologią, pytania
Where is / Where are..? oraz zdania z
przyimkami miejsca It’s on the.. / next to,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stara się stosować poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 1, w tym
nazwy zabawek, przedmiotów
związanych z sypialnią oraz technologią,
pytaniaWhere is / Where are..? oraz
zdania z przyimkami miejsca It’s on the.. /
next to, popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta o
zabawki oraz przedmioty związane z
sypialnią i technologią oraz
odpowiada na takie pytania.

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

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

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

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy i zdania z rozdziału 1,
pisze wyrazy oraz bardzo krótkie i
proste zdania związane z
zabawkami oraz opisem swojego
pokoju według wzoru, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

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

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

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i zdania
z rozdziału 1 oraz nie stara się pisać
wyrazy oraz bardzo krótkie i proste
zdania związane z zabawkami oraz
opisem swojego pokoju według wzoru lub
robi to niechlujnie.

UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa codzienne czynności,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów
a także śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, zachowując
prawidłową wymowę i rytm.

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
nazywa codzienne czynności,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów a
także śpiewa piosenki z nagraniem i
recytuje rymowanki, zachowując w
miarę prawidłową wymowę i rytm.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, nazywa codzienne czynności,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
popełniając dość dużo błędów, stara się
śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału i nazywać codzienne
czynności, próbuje prowadzić krótkie
rozmowy z wykorzystaniem poznanych
zwrotów próbuje śpiewać piosenki i
recytować rymowanki, popełniając bardzo
dużo błędów.

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej
złożone polecenia nauczyciela i
właściwie na nie reaguje, wskazuje
właściwe elementy obrazków oraz
odpowiedzi podczas słuchania

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i właściwie na nie reaguje,
wskazuje odpowiednie elementy
obrazków oraz odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, wykonuje w

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków
oraz odpowiedzi podczas słuchanych
nagrań, wykonuje niektóre gesty

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w
większości błędnie wskazuje elementy
obrazków oraz odpowiedzi podczas
słuchanych nagrań, sporadycznie



nagrań, wykonuje odpowiednie
gesty towarzyszące piosenkom z
rozdziału 2, rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, nie popełniając
błędów.

większości właściwe gesty
towarzyszące piosenkom z rozdziału
2, w większości rozumie i odgrywa
słuchaną historyjkę obrazkową za
pomocą gestów, popełniając niewielkie
błędy.

towarzyszące piosenkom z rozdziału 2,
częściowo rozumie słuchaną historyjkę
obrazkową.

wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 2, popełniając
bardzo dużo błędów, nie rozumie
większości nagrań i historyjki obrazkowej.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
codziennymi czynnościami i
miejscem ich wykonywania, nie
popełniając błędów.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z codziennymi
czynnościami i miejscem ich
wykonywania, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 2,
w tym codzienne czynności, pory
dnia, przyimki miejsca, zdania
twierdzące typu I (watch TV) in the…
oraz zdania przeczące typu I don’t
(sleep) in the…oraz pytania o
godzinę i informację o godzinie.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 2, w tym
codzienne czynności, pory dnia,
przyimki miejsca, zdania twierdzące
typu I (watch TV) in the… oraz zdania
przeczące typu I don’t (sleep) in
the…oraz pytania o godzinę i
informację o godzinie, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym codzienne czynności,
pory dnia, przyimki miejsca, zdania
twierdzące typu I (watch TV) in the…
oraz zdania przeczące typu I don’t
(sleep) in the…oraz pytania o godzinę i
informację o godzinie, popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym codzienne czynności,
pory dnia, przyimki miejsca, zdania
twierdzące typu I (watch TV) in the…
oraz zdania przeczące typu I don’t (sleep)
in the…oraz pytania o godzinę i
informację o godzinie, popełniając bardzo
liczne błędy.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty
z rozdziału 2 oraz pisze wyrazy oraz
krótkie i proste zdania związane z
czynnościami codziennymi według
wzoru oraz samodzielnie, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 2 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
czynnościami codziennymi według
wzoru oraz samodzielnie, popełniając
drobne błędy i zachowując staranność
w miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 2 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
czynnościami codziennymi według
wzoru oraz samodzielnie, popełniając
liczne błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń z trudnością czyta pojedyncze
wyrazy, zdania i krótkie teksty z rozdziału
2 oraz nie stara się pisać wyrazów oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych z czynnościami codziennymi
według wzoru lub robi to niechlujnie.

UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych elementów
krajobrazu i zwierząt, prowadzi
krótkie rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, śpiewa
piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych elementów
krajobrazu i zwierząt, prowadzi krótkie
rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych
elementów krajobrazu i zwierząt,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
stara się śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, próbuje podawać nazwy
różnych elementów krajobrazu i zwierząt,
próbuje prowadzić krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.



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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
krajobrazem i zwierzętami, nie
popełniając większych błędów.

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 3,
w tym nazwy zwierząt i elementów
krajobrazu, pytania tak/nie z krótkimi
odpowiedziami, np. Is it (a flower)?
Yes, it is. No, it isn’t, oraz
wskazywaniem przedmiotów This
is… / These are…

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 3, w tym nazwy
zwierząt i elementów krajobrazu,
pytania tak/nie z krótkimi
odpowiedziami, np. Is it (a flower)?
Yes, it is. No, it isn’t, oraz
wskazywaniem przedmiotów This is…
/ These are…, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy zwierząt i
elementów krajobrazu, pytania tak/nie z
krótkimi odpowiedziami, np. Is it (a
flower)? Yes, it is. No, it isn’t, oraz
wskazywaniem przedmiotów This is… /
These are…, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, w tym nazwy zwierząt i
elementów krajobrazu, pytania tak/nie z
krótkimi odpowiedziami, np. Is it (a
flower)? Yes, it is. No, it isn’t, oraz
wskazywaniem przedmiotów This is… /
These are..., popełniając bardzo liczne
błędy.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty
z rozdziału 3 oraz pisze wyrazy oraz
krótkie i proste zdania związane z
elementami krajobrazu według
wzoru oraz samodzielnie, nie
popełniając większych błędów,
zachowując odpowiednią
staranność.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 3 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
elementami krajobrazu według wzoru
oraz samodzielnie, popełniając drobne
błędy i zachowując staranność w
miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 3 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
elementami krajobrazu według wzoru
oraz samodzielnie, popełniając liczne
błędy, nie zachowując właściwej
staranności.

Uczeń z trudnością czyta pojedyncze
wyrazy, zdania i krótkie teksty z rozdziału
3 oraz nie stara się pisać wyrazów oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych z elementami krajobrazu
według wzoru lub robi to niechlujnie.

UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych warzyw oraz
posiłków, prowadzi krótkie rozmowy
z wykorzystaniem poznanych
zwrotów, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych warzyw oraz
posiłków, prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, popełniając niewielkie

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych
warzyw oraz posiłków, prowadzi krótkie
rozmowy z wykorzystaniem poznanych
zwrotów, stara się śpiewać piosenki z
nagraniem i recytować rymowanki,
popełniając błędy językowe, które

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, próbuje podawać nazwy
różnych warzyw oraz posiłków, próbuje
prowadzić krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo



recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów

błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

błędów.

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
posiłkami i napojami, nie popełniając
błędów.

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 4,
w tym nazwy warzyw, posiłków,
napojów, zwroty Can I have…,
please? Here you are, konstrukcje It
is.. , There are.., nie popełniając
większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 4, w tym nazwy
warzyw, posiłków, napojów, zwroty
Can I have…, please? Here you are,
konstrukcje It is.. , There are..,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym nazwy warzyw,
posiłków, napojów, zwroty Can I have…,
please? Here you are, konstrukcje It is.. ,
There are..., popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym nazwy warzyw,
posiłków, napojów, zwroty Can I have…,
please? Here you are, konstrukcje It is.. ,
There are..., popełniając bardzo liczne
błędy.

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

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

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 4 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
jedzeniem według wzoru oraz
samodzielnie, popełniając liczne błędy,
nie zachowując właściwej staranności.

Uczeń z trudnością czyta pojedyncze
wyrazy, zdania i krótkie teksty z rozdziału
4 oraz nie stara się pisać wyrazów oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych z jedzeniem według wzoru
lub robi to niechlujnie.



UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych zawodów,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych
zwrotów, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych zawodów,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych
zawodów, prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
stara się śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, próbuje podawać nazwy
różnych zawodów, próbuje prowadzić
krótkie rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, próbuje śpiewać
piosenki i recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
wymarzonym zawodem, nie
popełniając większych błędów.

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 5,
w tym nazwy zawodów, pytania i
krótkie odpowiedzi z czasownikiem
be Is he /she a…? Yes, he /she is /
No, he /she isn’t oraz zdania z
czaswonikiem want I want to be a ..,
nie popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 5, w tym nazwy
zawodów, pytania i krótkie odpowiedzi
z czasownikiem be Is he /she a…?
Yes, he /she is / No, he /she isn’t oraz
zdania z czaswonikiem want I want to
be a .., popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 5, w tym nazwy
zawodów, pytania i krótkie odpowiedzi z
czasownikiem be Is he /she a…? Yes,
he /she is / No, he /she isn’t oraz zdania
z czaswonikiem want I want to be a ..,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 5, w tym nazwy
zawodów, pytania i krótkie odpowiedzi z
czasownikiem be Is he /she a…? Yes, he
/she is / No, he /she isn’t oraz zdania z
czaswonikiem want I want to be a ..,
popełniając bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty
z rozdziału 5 oraz pisze wyrazy oraz
krótkie i proste zdania związane z
zawodami według wzoru oraz
samodzielnie, nie popełniając

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 5 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
zawodami według wzoru oraz
samodzielnie, popełniając drobne
błędy i zachowując staranność w

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 5 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
zawodami według wzoru oraz
samodzielnie, popełniając liczne błędy,
nie zachowując właściwej staranności.

Uczeń z trudnością czyta pojedyncze
wyrazy, zdania i krótkie teksty z rozdziału
5 oraz nie stara się pisać wyrazów oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych z zawodami według wzoru
lub robi to niechlujnie.



większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

miarę swoich możliwości.

UNIT 6

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych miejsc w
mieście, prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych
zwrotów, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych miejsc w
mieście, prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych miejsc
w mieście, prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
stara się śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, próbuje podawać nazwy
różnych miejsc w mieście, próbuje
prowadzić krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
miejscami w mieście, ich położeniem
względem siebie oraz udziela
wskazówek jak dojść do danego
miejsca, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z miejscami w
mieście, ich położeniem względem
siebie oraz udziela wskazówek jak
dojść do danego miejsca, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z miejscami w mieście, ich
położeniem względem siebie oraz
udziela wskazówek jak dojść do danego
miejsca, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z miejscami w mieście, ich
położeniem względem siebie oraz udziela
wskazówek jak dojść do danego miejsca,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 6,
w tym nazwy miejsc w mieście,
przyimki miejsca oraz pytanieWhat
can you see? wraz odpowiedzią I
can see a… i podaniem położenia
It’s in front otf / behind / next to
the…, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 6, w tym nazwy
miejsc w mieście, przyimki miejsca
oraz pytanieWhat can you see? wraz
odpowiedzią I can see a… i podaniem
położenia It’s in front otf / behind / next
to the…, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy miejsc w
mieście, przyimki miejsca oraz pytanie
What can you see? wraz odpowiedzią I
can see a… i podaniem położenia It’s in
front otf / behind / next to the…,
popełniając liczne błędy

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym nazwy miejsc w
mieście, przyimki miejsca oraz pytanie
What can you see? wraz odpowiedzią I
can see a… i podaniem położenia It’s in
front otf / behind / next to the…,
popełniając bardzo liczne błędy.



Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty
z rozdziału 6 oraz pisze wyrazy oraz
krótkie i proste zdania związane z
miejscami w mieście według wzoru
oraz samodzielnie, nie popełniając
większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 6 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
miejscami w mieście według wzoru
oraz samodzielnie, popełniając drobne
błędy i zachowując staranność w
miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 6 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
miejscami w mieście według wzoru oraz
samodzielnie, popełniając liczne błędy,
nie zachowując właściwej staranności.

Uczeń z trudnością czyta pojedyncze
wyrazy, zdania i krótkie teksty z rozdziału
6 oraz nie stara się pisać wyrazów oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych z miejscami w mieście
według wzoru lub robi to niechlujnie.

UNIT 7

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych czynności
codziennych, pyta o i określa
godzinę, prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych
zwrotów, śpiewa piosenki
samodzielnie lub z nagraniem i
recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
podaje nazwy różnych czynności
codziennych, pyta o i określa godzinę,
prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje
rymowanki, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, podaje nazwy różnych
czynności codziennych, pyta o i określa
godzinę, prowadzi krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
stara się śpiewać piosenki z nagraniem i
recytować rymowanki, popełniając błędy
językowe, które wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, próbuje podawać nazwy
różnych czynności codziennych, pyta o i
określa godzinę, próbuje prowadzić
krótkie rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, próbuje śpiewać
piosenki i recytować rymowanki,
popełniając bardzo dużo błędów.

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
czynnościami codziennymi i czasem
ich wykonywania, nie popełniając
większych błędów .

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z czynnościami
codziennymi i czasem ich
wykonywania, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 7,
w tym nazwy czynności
codziennych, godziny quarter past,

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 7, w tym nazwy
czynności codziennych, godziny
quarter past, half past, quarter to,

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7, w tym nazwy czynności
codziennych, godziny quarter past, half
past, quarter to, forma 3 osoby He/ She

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7, w tym nazwy czynności
codziennych, godziny quarter past, half
past, quarter to, forma 3 osoby He/ She



half past, quarter to, forma 3 osoby
He/ She (gets up) at… o’clock, oraz
pytanie o godzinęWhat time is it?,
nie popełniając większych błędów.

forma 3 osoby He/ She (gets up) at…
o’clock, oraz pytanie o godzinęWhat
time is it?, popełniając nieliczne błędy.

(gets up) at… o’clock, oraz pytanie o
godzinęWhat time is it?, popełniając
liczne błędy

(gets up) at… o’clock, oraz pytanie o
godzinęWhat time is it?, popełniając
bardzo liczne błędy.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty
z rozdziału 7 oraz pisze wyrazy oraz
krótkie i proste zdania związane z
czynnościami codziennymi i
godzinami według wzoru oraz
samodzielnie, nie popełniając
większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 7 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
czynnościami codziennymi i godzinami
według wzoru oraz samodzielnie,
popełniając drobne błędy i zachowując
staranność w miarę swoich
możliwości.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 7 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
czynnościami codziennymi i godzinami
według wzoru oraz samodzielnie,
popełniając liczne błędy, nie zachowując
właściwej staranności.

Uczeń z trudnością czyta pojedyncze
wyrazy, zdania i krótkie teksty z rozdziału
7 oraz nie stara się pisać wyrazów oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych z czynnościami codziennymi
i godzinami według wzoru lub robi to
niechlujnie.

UNIT 8

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
opisuje twarze osób, prowadzi
krótkie rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, śpiewa
piosenki samodzielnie lub z
nagraniem i recytuje rymowanki, nie
popełniając większych błędów

Uczeń w sposób w miarę zrozumiały
odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału,
opisuje twarze osób, prowadzi krótkie
rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, śpiewa piosenki z
nagraniem i recytuje rymowanki,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, opisuje twarze osób, prowadzi
krótkie rozmowy z wykorzystaniem
poznanych zwrotów, stara się śpiewać
piosenki z nagraniem i recytować
rymowanki, popełniając błędy językowe,
które wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre
pytania nauczyciela dotyczące bieżącego
materiału, próbuje opisywać twarze osób,
próbuje prowadzić krótkie rozmowy z
wykorzystaniem poznanych zwrotów,
próbuje śpiewać piosenki i recytować
rymowanki, popełniając bardzo dużo
błędów.

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

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

Uczeń rozumie proste polecenia
nauczyciela i próbuje na nie reagować,
wskazuje część elementów obrazków i
odpowiedzi podczas słuchanych nagrań,
wykonuje niektóre gesty towarzyszące
piosenkom z rozdziału 8, częściowo
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową
oraz wykonuje niektóre zadania
sprawdzające rozumienie słuchanych
tekstów.

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje na temat
wyglądu osób, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje na temat wyglądu osób,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
na temat wyglądu osób, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
na temat wyglądu osób, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.



Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo i struktury z rozdziału 8,
w tym słowa opisujące twarze osób,
zdania z czasownikiem have
He’s/She’s got (fair hair). He/She
hasn’t got (dark hair), oraz pytania 1
Who’s that?; That’s…, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo i
struktury z rozdziału 8, w tym słowa
opisujące twarze osób, zdania z
czasownikiem have He’s/She’s got
(fair hair). He/She hasn’t got (dark
hair), oraz pytania 1Who’s that?;
That’s…, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8, w tym słowa opisujące
twarze osób, zdania z czasownikiem
have He’s/She’s got (fair hair). He/She
hasn’t got (dark hair), oraz pytania 1
Who’s that?; That’s…, popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8, w tym słowa opisujące
twarze osób, zdania z czasownikiem
have He’s/She’s got (fair hair). He/She
hasn’t got (dark hair), oraz pytania 1
Who’s that?; That’s…, popełniając bardzo
liczne błędy.

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów
czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty
z rozdziału 8 oraz pisze wyrazy oraz
krótkie i proste zdania związane z
opisywaniem osób według wzoru
oraz samodzielnie, nie popełniając
większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 8 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
opisywaniem osób według wzoru oraz
samodzielnie, popełniając drobne
błędy i zachowując staranność w
miarę swoich możliwości.

Uczeń czyta wyrazy, zdania i krótkie
teksty z rozdziału 8 oraz pisze wyrazy
oraz krótkie i proste zdania związane z
opisywaniem osób według wzoru oraz
samodzielnie, popełniając liczne błędy,
nie zachowując właściwej staranności.

Uczeń z trudnością czyta pojedyncze
wyrazy, zdania i krótkie teksty z rozdziału
8 oraz nie stara się pisać wyrazów oraz
bardzo krótkich i prostych zdań
związanych z opisywaniem osób według
wzoru lub robi to niechlujnie.


	ROK SZKOLNY 2022/2023

