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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - kl. IV-VIII

JĘZYKANGIELSKI
SZKOŁAPODSTAWOWANR 8W JELENIEJ GÓRZE

Rok szkolny 2022/2023

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.
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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.

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

- 0-29% maksymalnej liczby punktów - niedostateczna (1)
- 30-49% maksyma1nej liczby punktów - dopuszczająca (2)
- 50-74% maksyma1nej liczby punktów - dostateczna (3)
- 75-89% maksyma1nej liczby punktów - dobry (4)
- 90-99% maksymalnej liczby punktów - bardzo dobra (5)
- 100% maksymalnej liczby punktów - celująca (6) - dotyczy dużych sprawdzianów i testów

3. 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: + + + + + bdb - - - ndst

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.:
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• wartość merytoryczną pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• 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 klasyfikacyjnej.

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 ocen cząstkowych, przy czym większą
wagę mają oceny z testów, sprawdzianów a w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Pozostałe oceny są wspomagające.
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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. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa WZO.

IV.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen - klasa IV

UNIT 1

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi rozmowę
przedstawiając się, opisując cechy innych
osób, wymieniając podstawowe
informacje i podając numery telefonu.
Chętnie uczestniczy w grach polegających
na powtarzaniu zdań lub wskazywaniu
osób na podstawie ustnych wskazówek
kolegów.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę przedstawiając się, opisując cechy
innych osób, wymieniając podstawowe
informacje i podając numery telefonu.
Uczestniczy w grach polegających na
powtarzaniu zdań lub wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek kolegów,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń przedstawia się, opisuje cechy innych
osób, wymienia podstawowe informacje i
podaje numery telefonu popełniając liczne
błędy. Uczestniczy w grach polegających na
powtarzaniu zdań lub wskazywaniu osób na
podstawie ustnych wskazówek kolegów,
popełniając liczne bledy.

Uczeń z trudem tworzy wypowiedzi ustne
polegające na przedstawianiu się, podawaniu
podstawowych informacji i podawaniu
numerów telefonu. Nieudolnie uczestniczy w
grach polegających na powtarzaniu zdań lub
wskazywaniu osób na podstawie ustnych
wskazówek kolegów, popełniając bardzo
liczne błędy.

UNIT 2

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu określa główną myśl
tekstu oraz znajduje określone informacje
w tekstach stanowiących wpisy na blogu
na temat mody i ubrań noszonych w
różnych warunkach pogodowych. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi
poprawnie wskazać obrazek lub wyraz,
połączyć części zdań, zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe i odpowiedzieć na
pytania.

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstu oraz znajduje określone
informacje w tekstach stanowiących wpisy
na blogu na temat mody i ubrań noszonych
w różnych warunkach pogodowych. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi
wskazać obrazek lub wyraz, połączyć części
zdań, zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i odpowiedzieć na pytania,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl tekstu oraz znajduje niektóre
informacje w tekstach stanowiących wpisy
na blogu na temat mody i ubrań noszonych
w różnych warunkach pogodowych. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi
wskazać obrazki lub wyrazy, połączyć części
zdań, zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i odpowiedzieć na niektóre pytania,
popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną myśl tekstu
oraz znajduje niektóre informacje w tekstach
stanowiących wpisy na blogu na temat mody i
ubrań noszonych w różnych warunkach
pogodowych. Na podstawie przeczytanego
tekstu czasem potrafi poprawnie wskazać
obrazki lub wyrazy, połączyć części zdań,
zaznaczyć zdania prawdziwe i fałszywe i
odpowiedzieć na pytania, popełniając bardzo
liczne błędy

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl wypowiedzi
oraz znajduje w nagraniu informacje
dotyczące prac projektowych dzieci i opisu
ubrań. Na podstawie wysłuchanej
wypowiedzi potrafi wskazać właściwe

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
informacje dotyczące prac projektowych
dzieci i opisu ubrań. Na podstawie
wysłuchanej wypowiedzi, w większości

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
informacje dotyczące prac projektowych
dzieci i opisu ubrań po wielokrotnym
wysłuchaniu. Na podstawie wysłuchanej

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

przypadków potrafi wskazać właściwe
odpowiedzi, odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na pytania zadane po polsku i
po angielsku oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe, popełniając nieliczne
błędy.

wypowiedzi potrafi wskazać właściwe
odpowiedzi, odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na pytania zadane po polsku i
po angielsku oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe, popełniając liczne
błędy.

wypowiedzi potrafi wskazać niektóre
właściwe odpowiedzi, odpowiednie ilustracje,
odpowiedzieć na pytania zadane po polsku i
po angielsku oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe, popełniając bardzo
liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

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

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

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

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

UNIT 3

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu określa główną myśl
tekstów oraz znajduje określone
informacje w tekstach stanowiących wpisy
na blogu na temat różnych osób i ich
zainteresowań. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi dopasować
wyrażenie, uzupełnić zdania i odgadnąć,
która osoba jest opisywana.

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstów oraz znajduje określone
informacje w tekstach stanowiących wpisy
na blogu na temat różnych osób i ich
zainteresowań. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi dopasować wyrażenie,
uzupełnić zdania i odgadnąć, która osoba
jest opisywana, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl tekstu oraz znajduje niektóre
informacje w tekstach stanowiących wpisy
na blogu na temat różnych osób i ich
zainteresowań. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi dopasować wyrażenie,
uzupełnić zdania i odgadnąć, która osoba jest
opisywana, popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną myśl tekstu
oraz znajduje niektóre informacje w tekstach
stanowiących wpisy na blogu na temat
różnych osób i ich zainteresowań. Na
podstawie przeczytanego tekstu czasem
potrafi dopasować wyrażenie, uzupełnić
zdania i odgadnąć, która osoba jest
opisywana, popełniając bardzo liczne błędy.
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl wypowiedzi
oraz znajduje w nagraniu informacje
dotyczące różnych zainteresowań. Na
podstawie wysłuchanej wypowiedzi
potrafi połączyć i uzupełnić wyrażenia,
odpowiedzieć na pytania i wskazać
odpowiednie ilustracje.

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi rozmowę na
temat sportów i zainteresowań oraz rzeczy,
które umie i nie umie zrobić. Chętnie
uczestniczy w grach polegających na
powtarzaniu zdań oraz wskazywaniu
podobieństw w zakresie umiejętności.
Potrafi przeprowadzić prosta rozmowę
telefoniczną.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat sportów i zainteresowań
oraz rzeczy, które umie i nie umie
zrobić.Uczestniczy w grach polegających na
powtarzaniu zdań oraz wskazywaniu
podobieństw w zakresie umiejętności.
Potrafi przeprowadzić prosta rozmowę
telefoniczną, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewnym trudem uczestniczy w
rozmowie na temat sportów i zainteresowań
oraz rzeczy, które umie i nie umie zrobić
popełniając liczne błędy. Uczestniczy w
grach polegających na polegających na
powtarzaniu zdań oraz wskazywaniu
podobieństw w zakresie umiejętności.
Potrafi przeprowadzić prosta rozmowę
telefoniczną, popełniając liczne błędy.

Uczeń z trudnością uczestniczy w rozmowie
na temat sportów i zainteresowań oraz rzeczy,
które umie i nie umie zrobić popełniając
bardzo liczne błędy. Nieudolnie uczestniczy w
grach polegających na powtarzaniu zdań oraz
wskazywaniu podobieństw w zakresie
umiejętności. Potrafi przeprowadzić prosta
rozmowę telefoniczną lub jej fragmenty,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 4

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu określa główną myśl
tekstów oraz znajduje określone
informacje w tekstach opisujących
czynności codzienne. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi odpowiedzieć

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstów oraz znajduje określone
informacje w tekstach opisujących
czynności codzienne. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi odpowiedzieć

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

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



9

na pytania i oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe.

na pytania i oraz zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe, popełniając nieliczne
błędy.

pytania i oraz zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe, popełniając liczne błędy.

zaznaczyć zdania prawdziwe i fałszywe,
popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

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

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat czynności codziennych.
Potrafi zaproponować wspólne spędzenie
czasu i zareagować na propozycje
popełniając nieliczne błędy. Chętnie
uczestniczy w grach słownych polegających
np. na odgadywaniu nazw instrumentów.

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

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę na temat
czynności codziennych. Potrafi zaproponować
wspólne spędzenie czasu i zareagować na
propozycje popełniając bardzo liczne błędy.
Nieudolnie uczestniczy w grach słownych
polegających np. na odgadywaniu nazw
instrumentów.

UNIT 5

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

Uczeń posługuje się ograniczonym
słownictwem z zakresu słownictwa z
rozdziału 5; wymienia czynności
wykonywane regularnie, określa pory dnia i
godziny. Tworzy zdania oznajmujące i
przeczące w czasie present simple z użyciem
przysłówków częstotliwości: always, often etc
popełniając bardzo liczne błędy.
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu określa główną myśl i
odnajduje określone informacje w tekstach
opisujących czynności codzienne
wykonywane regularnie. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi odpowiedzieć
na pytania, zaznaczyć zdania prawdziwe i
fałszywe i uzupełnia luki w tekście.

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

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

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

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń poprawnie prowadzi rozmowę na
temat czynności codziennych
wykonywanych regularnie. Potrafi
porównać rozkład dnia z kolegą. Używa
form grzecznościowych w pytaniach i
odpowiedziach. Chętnie uczestniczy w
grach słownych polegających np. na
odgadywaniu narysowanych przez
kolegów czynności codziennych.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat czynności codziennych
wykonywanych regularnie. Potrafi porównać
rozkład dnia z kolegą popełniając nieliczne
błędy. Używa form grzecznościowych w
pytaniach i odpowiedziach. Chętnie
uczestniczy w grach słownych polegających
np. na odgadywaniu narysowanych przez
kolegów czynności codziennych.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat czynności codziennych
wykonywanych regularnie. Potrafi porównać
rozkład dnia z kolegą popełniając liczne
błędy. Z pewną trudnością używa form
grzecznościowych w pytaniach i
odpowiedziach. Uczestniczy w grach
słownych polegających np. na odgadywaniu
narysowanych przez kolegów czynności
codziennych.

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę na temat
czynności codziennych wykonywanych
regularnie. Porównuje rozkład dnia z kolegą
popełniając bardzo liczne błędy. Nieporadnie
używa form grzecznościowych w pytaniach i
odpowiedziach i uczestniczy w grach
słownych polegających np. na odgadywaniu
narysowanych przez kolegów czynności
codziennych.
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UNIT 6

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Uczeń poprawnie prowadzi wywiad i
odpowiada na pytania na temat różnych
czynności oraz zakupów. Bezbłędnie lub
prawie bezbłędnie odgrywa scenkę
zakupów w sklepie. Chętnie uczestniczy w
grach słownych polegających np. na
odgadywaniu narysowanych przez
kolegów produktów żywnościowych.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi wywiad
i odpowiada na pytania na temat różnych
czynności oraz zakupów. Prawie bezbłędnie
odgrywa scenkę zakupów w sklepie. Chętnie
uczestniczy w grach słownych polegających
np. na odgadywaniu narysowanych przez
kolegów produktów żywnościowych.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
wywiad, odpowiada na pytania na temat
różnych czynności oraz zakupów oraz
odgrywa scenkę zakupów w sklepie
popełniając liczne błędy. Uczestniczy w
grach słownych polegających np. na
odgadywaniu narysowanych przez kolegów
produktów żywnościowych.

Uczeń z trudem prowadzi wywiad, odpowiada
na pytania na temat różnych czynności oraz
zakupów oraz odgrywa scenkę zakupów w
sklepie popełniając bardzo liczne błędy.
Nieporadnie uczestniczy w grach słownych
polegających np. na odgadywaniu
narysowanych przez kolegów produktów
żywnościowych.

UNIT 7

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu określa główną myśl i
odnajduje określone informacje w tekstach
dotyczących pokoju i przedmiotów
znajdujących się w nim. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi odpowiedzieć
na pytania, połączyć części zdań i wybrać
właściwe zakończenie zdania.

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

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

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

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń poprawnie pyta i odpowiada na
pytania dotyczące posiadanych
przedmiotów i wskazuje, które przedmioty
wymienione są także przez kolegów.
Bezbłędnie lub prawie bezbłędnie prosi o
pozwolenie i wyraża zgodę lub odmawia
zgody na prośbę. Chętnie uczestniczy w
grach słownych polegających np. na
powtarzaniu i przekazywaniu szeptem
zdań powiedzianych przez kolegów.

Uczeń na ogół poprawnie pyta i odpowiada
na pytania dotyczące posiadanych
przedmiotów i wskazuje, które przedmioty
wymienione są także przez kolegów. Prawie
bezbłędnie prosi o pozwolenie i wyraża
zgodę lub odmawia zgody na prośbę.
Chętnie uczestniczy w grach słownych
polegających np. na powtarzaniu i
przekazywaniu szeptem zdań powiedzianych
przez kolegów.

Uczeń z pewną trudnością pyta i odpowiada
na pytania dotyczące posiadanych
przedmiotów i wskazuje, które przedmioty
wymienione są także przez kolegów. Prosi o
pozwolenie i wyraża zgodę lub odmawia
zgody na prośbę popełniając liczne błędy.
Uczestniczy w grach słownych polegających
np. na powtarzaniu i przekazywaniu szeptem
zdań powiedzianych przez kolegów.

Uczeń z trudem zadaje pytania i odpowiada
na pytania dotyczące posiadanych
przedmiotów i wskazuje, które przedmioty
wymienione są także przez kolegów. Prosi o
pozwolenie i wyraża zgodę lub odmawia
zgody na prośbę popełniając bardzo liczne
błędy. Nieporadnie uczestniczy w grach
słownych polegających np. na powtarzaniu i
przekazywaniu szeptem zdań powiedzianych
przez kolegów.

UNIT 8

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu określa główną myśl i
odnajduje określone informacje w
wiadomościach tekstowych dotyczących
atrakcji w wesołym miasteczku. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi
wskazać wymienione atrakcje,
odpowiedzieć na pytania i wybrać wesołe
miasteczko, które bardziej mu się podoba.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń poprawnie pyta i odpowiada na
pytania dotyczące mapy miasta i obiektów
w mieście. Bezbłędnie lub prawie
bezbłędnie prosi o wskazanie drogi i
udziela wskazówek. Chętnie uczestniczy w
grach słownych polegających np.
opisywaniu miejsc i odgadywaniu, o jakie
miejsce chodzi.

Uczeń na ogół poprawnie pyta i odpowiada
na pytania dotyczące mapy miasta i
obiektów w mieście. Prawie bezbłędnie
prosi o wskazanie drogi i udziela
wskazówek. Chętnie uczestniczy w grach
słownych polegających np. opisywaniu
miejsc i odgadywaniu, o jakie miejsce
chodzi.

Uczeń z pewna trudnością pyta i odpowiada
na pytania dotyczące mapy miasta i
obiektów w mieście. Prosi o wskazanie drogi
i udziela wskazówek popełniając liczne
błędy. Chętnie uczestniczy w grach
słownych polegających np. opisywaniu
miejsc i odgadywaniu, o jakie miejsce
chodzi.

Uczeń z trudem zadaje pytania i odpowiada
na pytania dotyczące mapy miasta i obiektów
w mieście. Prosi o wskazanie drogi i udziela
wskazówek popełniając bardzo liczne błędy.
Nieporadnie uczestniczy w grach słownych
polegających np. opisywaniu miejsc i
odgadywaniu, o jakie miejsce chodzi.

V.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen - klasa V

UNIT 1

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

błędy potrafi wybrać odpowiedź, uzupełnić
luki w tekście, zaznaczyć zdania prawdziwe
i fałszywe, a także odpowiedzieć na pytania.

popełniając dość liczne błędy, wybiera
poprawną odpowiedź, uzupełnia luki w
tekście, zaznacza zdania prawdziwe i
fałszywe, a także odpowiada na pytania.

odpowiedź, uzupełnia luki w tekście,
zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe, a
także odpowiada na pytania.

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

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

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

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

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę,
przedstawiając siebie i inne osoby, a także
opisując wygląd, cechy charakteru i
upodobania. Z trudnością uczestniczy w
grach. Popełnia liczne błędy przekazując
informacje przedstawione na ilustracjach.
Błędy towarzyszące wypowiedziom ustnym
odnośnie członków rodziny i ich cech, często
zakłócają komunikację.
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UNIT 2

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

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

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

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

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

UNIT 3

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia,
określa główną myśl wypowiedzi, intencje
rozmówców i kontekst wypowiedzi oraz

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa główną myśl wypowiedzi,
intencje rozmówców i kontekst wypowiedzi

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy, reaguje na polecenia, określa
główną myśl wypowiedzi, intencje

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy,
reaguje na polecenia, określa główną myśl
wypowiedzi, intencje rozmówców i kontekst



18

znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące różnych sklepów określeń ilości
towarów, a także miejsc zamieszkania. Na
podstawie wysłuchanych nagrań
poprawnie dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące różnych sklepów
określeń ilości towarów, a także miejsc
zamieszkania. Na podstawie wysłuchanych
nagrań na ogół poprawnie dobiera ilustracje,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

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

wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące różnych
sklepów określeń ilości towarów, a także
miejsc zamieszkania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając liczne
błędy, dobiera ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

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

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

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

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę na
temat domów, sklepów i cech oraz ilości
towarów; składa propozycje i reaguje na
propozycje określa przynależność, pyta o
przynależność. Z trudem uczestniczy w grach;
popełniając liczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach oraz
zadaje pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
ilości różnych produktów i przedmiotów oraz
miejsc zamieszkania i rożnych sklepów. Z
trudem opisuje miejsca oraz wyraża i
uzasadnia swoje opinie. Liczne błędy często
zaburzają komunikację.
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UNIT 4

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
ludzi i miejsca, a także opowiada o
czynnościach, przedstawia fakty i wyraża
swoją opinię odnosząc się do zajęć
wykonywanych w czasie wolnym;
poprawnie formułuje pytania i odpowiada
na pytania dotyczące zamiłowań i zajęć w
czasie wolnym. Poprawnie przekazuje w
języku angielskim informacje z tekstów
napisanych po polsku. W oparciu o model
tworzy ilustrowaną pracę na temat zajęć w
wakacyjnych klubach zainteresowań oraz

Uczeń na ogół poprawnie opisuje ludzi i
miejsca, a także opowiada o czynnościach,
przedstawia fakty i wyraża swoją opinię
odnosząc się do zajęć wykonywanych w
czasie wolnym; na ogół poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na pytania
dotyczące zamiłowań i zajęć w czasie
wolnym, a także składa propozycje i wyraża
prośby oraz reaguje na propozycje i prośby.
Popełniając nieliczne błędy przekazuje w
języku angielskim informacje z tekstów
napisanych po polsku. W oparciu o model

Uczeń z pewną trudnością opisuje ludzi i
miejsca, a także opowiada o czynnościach,
przedstawia fakty i wyraża swoją opinię
odnosząc się do zajęć wykonywanych w
czasie wolnym; popełniając dość liczne
błędy formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące zamiłowań i zajęć w
czasie wolnym, a także składa propozycje i
wyraża prośby oraz reaguje na propozycje i
prośby. Popełniając dość liczne błędy
przekazuje w języku angielskim informacje z
tekstów napisanych po polsku. W oparciu o

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

tworzy ilustrowaną pracę na temat zajęć w
wakacyjnych klubach zainteresowań oraz
wpis na forum internetowym. Prace
zawierają dość szeroki zakres środków
językowych, nieliczne błędy na ogół nie
zaburzają komunikacji.

model tworzy ilustrowaną pracę na temat
zajęć w wakacyjnych klubach zainteresowań
oraz wpis na forum internetowym. Dość
liczne błędy miejscami zaburzają
komunikację.

zajęć w wakacyjnych klubach zainteresowań
oraz wpis na forum internetowym. Liczne
błędy często zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

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

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

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

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

UNIT 5

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 5;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy zwierząt
i ich cech charakterystycznych oraz
przymiotniki opisujące zwierzęta. Z
łatwością tworzy stopień wyższy i
najwyższy przymiotników oraz bezbłędnie
lub niemal bezbłędnie, stosuje różne formy
przymiotników w wypowiedziach.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 5; na ogół
poprawnie mówi i zapisuje nazwy zwierząt i
ich cech charakterystycznych oraz
przymiotniki opisujące zwierzęta. Tworzy
stopień wyższy i najwyższy przymiotników
oraz popełniając nieliczne błędy, stosuje
różne formy przymiotników w
wypowiedziach.

Uczeń stosuje część słownictwa z rozdziału
5; popełniając dość liczne błędy mówi i
zapisuje nazwy zwierząt i ich cech
charakterystycznych oraz przymiotniki
opisujące zwierzęta. Z pewną trudnością
tworzy stopień wyższy i najwyższy
przymiotników oraz popełniając dość liczne
błędy, stosuje różne formy przymiotników w
wypowiedziach.

Uczeń stosuje ograniczony zakres słownictwa
z rozdziału 5; popełniając liczne błędy mówi i
zapisuje nazwy zwierząt i ich cech
charakterystycznych oraz przymiotniki
opisujące zwierzęta. Z trudnością tworzy
stopień wyższy i najwyższy przymiotników
oraz popełniając liczne błędy, stosuje różne
formy przymiotników w wypowiedziach.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

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

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

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

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

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

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

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

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

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

UNIT 6

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 6;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy sportów
zimowych i wodnych oraz sprzętu
sportowego, a także części ciała. Z
łatwością tworzy i stosuje w
wypowiedziach przysłówki sposobu.
Tworzy bezbłędnie lub niemal bezbłędnie

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 6; na ogół
poprawnie mówi i zapisuje nazwy sportów
zimowych i wodnych oraz sprzętu
sportowego, a także części ciała. Popełniając
drobne błędy tworzy i stosuje w
wypowiedziach przysłówki sposobu. Tworzy
zdania oznajmujące, pytające i przeczące z

Uczeń popełniając dość liczne błędy stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 6; z
pewnym trudem mówi i zapisuje nazwy
sportów zimowych i wodnych oraz sprzętu
sportowego, a także części ciała. Popełniając
dość liczne błędy, tworzy i stosuje w
wypowiedziach przysłówki sposobu. Z
pewną trudnością tworzy zdania

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 6; z
trudem mówi i zapisuje nazwy sportów
zimowych i wodnych oraz sprzętu
sportowego, a także części ciała. Popełniając
liczne błędy, tworzy i stosuje w
wypowiedziach przysłówki sposobu. Z
trudnością tworzy zdania oznajmujące,



22

zdania oznajmujące, pytające i przeczące z
w czasie Past Simple z czasownikiem be.

w czasie Past Simple z czasownikiem be,
popełniając nieliczne błędy.

oznajmujące, pytające i przeczące z w czasie
Past Simple z czasownikiem be, popełniając
dość liczne błędy.

pytające i przeczące z w czasie Past Simple z
czasownikiem be, popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących sportów wodnych i
zimowych oraz sprzętu sportowego. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi z
łatwością uzupełnić luki w tekście, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć
na pytania dotyczące tekstu. Poprawnie
dobiera zdania do tekstów, zaznacza
zdania prawdziwe i fałszywe oraz
przekazuje w języku polskim informacje z
tekstów napisanych po angielsku.

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących sportów wodnych i zimowych
oraz sprzętu sportowego. Na podstawie
przeczytanego tekstu popełniając nieliczne
błędy uzupełnia luki w tekście, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu. Na ogół poprawnie
dobiera zdania do tekstów, zaznacza zdania
prawdziwe i fałszywe oraz przekazuje w
języku polskim informacje z tekstów
napisanych po angielsku.

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących sportów wodnych i zimowych
oraz sprzętu sportowego. Na podstawie
przeczytanego tekstu popełniając dość liczne
błędy uzupełnia luki w tekście, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu. Z pewną
trudnością dobiera zdania do tekstów,
zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe oraz
przekazuje w języku polskim informacje z
tekstów napisanych po angielsku.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących sportów wodnych i
zimowych oraz sprzętu sportowego. Na
podstawie przeczytanego tekstu popełniając
liczne błędy uzupełnia luki w tekście, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu. Z trudnością dobiera
zdania do tekstów, zaznacza zdania
prawdziwe i fałszywe oraz przekazuje w
języku polskim informacje z tekstów
napisanych po angielsku, popełniając liczne
błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące sportów zimowych i wodnych
oraz sprzętu sportowego, jak również
samopoczucia. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z łatwością i
poprawnie dobiera ilustracje lub zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną wypowiedzi
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące sportów zimowych i wodnych
oraz sprzętu sportowego, jak również
samopoczucia. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając nieliczne błędy dobiera
ilustracje lub zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia, określa myśl główną wypowiedzi
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące sportów zimowych i wodnych
oraz sprzętu sportowego, jak również
samopoczucia. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając dość liczne błędy dobiera
ilustracje lub zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące sportów zimowych i wodnych oraz
sprzętu sportowego, jak również
samopoczucia. Na podstawie wysłuchanych
nagrań z trudem i popełniając liczne błędy
dobiera ilustracje lub zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
ludzi, dyscypliny sportowe i sprzęt
sportowy, a także opowiada o
czynnościach oraz przedstawia fakty z
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i
uzasadnia swoją opinię; poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na pytania
odnośnie sportów oraz samopoczucia.
Poprawnie parafrazuje zdania i przekazuje
w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim. W
oparciu o model tworzy infografikę na
temat nietypowego sportu oraz artykuł o
ulubionym sportowcu. Prace zawierają
szeroki zakres środków językowych,
ewentualne błędy nie zaburzają

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
opisuje ludzi, dyscypliny sportowe i sprzęt
sportowy, a także opowiada o czynnościach
oraz przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; na ogół poprawnie formułuje pytania
i odpowiada na pytania odnośnie sportów
oraz samopoczucia. Na ogół poprawnie
parafrazuje zdania i przekazuje w języku
angielskim informacje sformułowane w
języku polskim. W oparciu o model tworzy
infografikę na temat nietypowego sportu
oraz artykuł o ulubionym sportowcu. Prace
zawierają dość szeroki zakres środków
językowych, nieliczne błędy na ogół nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością opisuje ludzi,
dyscypliny sportowe i sprzęt sportowy, a
także opowiada o czynnościach oraz
przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; popełniając dość liczne błędy
formułuje pytania i odpowiada na pytania
odnośnie sportów oraz samopoczucia. Z
pewnym trudem parafrazuje zdania i
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim. W oparciu
o model tworzy infografikę na temat
nietypowego sportu oraz artykuł o
ulubionym sportowcu. Prace zawierają
ograniczony zakres środków językowych,
dość liczne błędy częściowo zaburzają

Uczeń z trudnością opisuje ludzi, dyscypliny
sportowe i sprzęt sportowy, a także opowiada
o czynnościach oraz przedstawia fakty z
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i
uzasadnia swoją opinię; popełniając liczne
błędy formułuje pytania i odpowiada na
pytania odnośnie sportów oraz samopoczucia.
Z trudem parafrazuje zdania i przekazuje w
języku angielskim informacje sformułowane
w języku polskim. W oparciu o model tworzy
infografikę na temat nietypowego sportu oraz
artykuł o ulubionym sportowcu. Prace
zawierają bardzo ograniczony zakres środków
językowych; liczne błędy znacznie zaburzają
komunikację.
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komunikacji. komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat sportów wodnych i
zimowych; swobodnie opisuje sportowców
i sprzęt sportowy, przedstawia fakty,
opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia
swoje opinie odnośnie sportu i
sportowców. Chętnie uczestniczy w grach,
poprawnie przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach; swobodnie
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie sportu oraz samopoczucia;
ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat sportów
wodnych i zimowych; dość swobodnie
opisuje sportowców i sprzęt sportowy,
przedstawia fakty, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie
sportu i sportowców. Uczestniczy w grach,
na ogół poprawnie przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach; zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
sportu oraz samopoczucia; nieliczne błędy w
zasadzie nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat sportów wodnych i
zimowych; popełniając dość liczne błędy
opisuje sportowców i sprzęt sportowy,
przedstawia fakty, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie
sportu i sportowców. Z pewną trudnością
uczestniczy w grach, przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach; zadaje pytania
i udziela odpowiedzi odnośnie sportu oraz
samopoczucia; dość liczne błędy w pewnym
stopniu zaburzają komunikację.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę na
temat sportów wodnych i zimowych;
popełniając liczne błędy opisuje sportowców i
sprzęt sportowy, przedstawia fakty, opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie
odnośnie sportu i sportowców. Z trudnością
uczestniczy w grach, przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach; zadaje pytania i
udziela odpowiedzi odnośnie sportu oraz
samopoczucia; liczne błędy znacznie
zaburzają komunikację.

UNIT 7

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 7;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy miejsc i
zajęć wakacyjnych, a także ubrań
potrzebnych na wycieczce szkolnej.
Tworzy bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
zdania oznajmujące, pytające i przeczące
w czasie Past Simple z czasownikami
regularnymi i nieregularnymi.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 7; popełniając
nieliczne błędy mówi i zapisuje nazwy
miejsc i zajęć wakacyjnych, a także ubrań
potrzebnych na wycieczce szkolnej. Tworzy
zdania oznajmujące, pytające i przeczące w
czasie Past Simple z czasownikami
regularnymi i nieregularnymi, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 7; popełniając
dość liczne błędy mówi i zapisuje nazwy
miejsc i zajęć wakacyjnych, a także ubrań
potrzebnych na wycieczce szkolnej. Z pewną
trudnością tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące w czasie Past Simple z
czasownikami regularnymi i nieregularnymi,
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń z trudnością posługuje się
ograniczonym słownictwem z rozdziału 7;
popełniając liczne błędy mówi i zapisuje
nazwy miejsc i zajęć wakacyjnych, a także
ubrań potrzebnych na wycieczce szkolnej. Z
trudnością tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące w czasie Past Simple z
czasownikami regularnymi i nieregularnymi,
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym porządku
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących miejsc i zajęć
wakacyjnych, a także wycieczki szkolnej.
Na podstawie przeczytanego tekstu potrafi
z łatwością uzupełnić luki w tekście,
dobierać zdania, wybrać poprawną
odpowiedź oraz odpowiedzieć na pytania
dotyczące tekstu.

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstu, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących miejsc i zajęć wakacyjnych, a
także wycieczki szkolnej. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi uzupełnić luki
w tekście, dobierać zdania, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć na
pytania dotyczące tekstu, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy określa główną myśl tekstu,
rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących miejsc i zajęć wakacyjnych, a
także wycieczki szkolnej. Na podstawie
przeczytanego tekstu uzupełnia luki w
tekście, dobiera zdania, wybiera poprawną
odpowiedź oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu, popełniając dość liczne
błędy.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy
określa główną myśl tekstu, rozpoznaje
związki między poszczególnymi częściami
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących miejsc i zajęć
wakacyjnych, a także wycieczki szkolnej. Na
podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki
w tekście, dobiera zdania, wybiera poprawną
odpowiedź oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu, popełniając liczne błędy.
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące miejsc i zajęć
wakacyjnych, jak również wycieczki
szkolnej. Na podstawie wysłuchanych
nagrań z łatwością i poprawnie wybiera
ilustracje, dobiera zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania
i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące miejsc i
zajęć wakacyjnych, jak również wycieczki
szkolnej. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając nieliczne błędy, wybiera
ilustracje, dobiera zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące miejsc i
zajęć wakacyjnych, jak również wycieczki
szkolnej. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając dość liczne błędy,
wybiera ilustracje, dobiera zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź, odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące miejsc i zajęć wakacyjnych, jak
również wycieczki szkolnej. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając liczne
błędy, wybiera ilustracje, dobiera zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź, odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
ubrania i miejsca wakacyjne, a także
opowiada o zajęciach w czasie wolnym,
relacjonuje podróż oraz przedstawia fakty
z teraźniejszości i przeszłości, wyraża i
uzasadnia swoją opinię; poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na pytania
odnośnie zajęć wakacyjnych oraz
wycieczki szkolnej. W oparciu o model
tworzy prezentację o idealnych wakacjach
oraz wpis na blogu na temat wycieczki
szkolnej. Prace zawierają szeroki zakres
środków językowych, ewentualne błędy
nie zaburzają komunikacji.

Uczeń zazwyczaj poprawnie opisuje ubrania
i miejsca wakacyjne, a także opowiada o
zajęciach w czasie wolnym, relacjonuje
podróż oraz przedstawia fakty z
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i
uzasadnia swoją opinię; popełniając
nieliczne błędy formułuje pytania i
odpowiada na pytania odnośnie zajęć
wakacyjnych oraz wycieczki szkolnej. W
oparciu o model tworzy prezentację o
idealnych wakacjach oraz wpis na blogu na
temat wycieczki szkolnej. Prace zawierają
dość szeroki zakres środków językowych, a
nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy opisuje ubrania i miejsca
wakacyjne, a także opowiada o zajęciach w
czasie wolnym, relacjonuje podróż oraz
przedstawia fakty z teraźniejszości i
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoją
opinię; popełniając dość liczne błędy
formułuje pytania i odpowiada na pytania
odnośnie zajęć wakacyjnych oraz wycieczki
szkolnej. W oparciu o model tworzy
prezentację o idealnych wakacjach oraz wpis
na blogu na temat wycieczki szkolnej. Prace
zawierają ograniczony zakres środków
językowych, a dość liczne błędy częściowo
zaburzają komunikację.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy
opisuje ubrania i miejsca wakacyjne, a także
opowiada o zajęciach w czasie wolnym,
relacjonuje podróż oraz przedstawia fakty z
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i
uzasadnia swoją opinię; popełniając liczne
błędy formułuje pytania i odpowiada na
pytania odnośnie zajęć wakacyjnych oraz
wycieczki szkolnej. W oparciu o model
tworzy prezentację o idealnych wakacjach
oraz wpis na blogu na temat wycieczki
szkolnej. Prace zawierają bardzo ograniczony
zakres środków językowych, a liczne błędy
znacznie zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat miejsc i zajęć
wakacyjnych, relacjonuje podroż,
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia
swoje opinie odnośnie miejsc wartych
zwiedzenia. Chętnie uczestniczy w grach,
poprawnie przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach; swobodnie
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie podróżowania; ewentualne błędy
nie zaburzają komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat miejsc i zajęć
wakacyjnych, relacjonuje podroż,
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia swoje
opinie odnośnie miejsc wartych zwiedzenia.
Uczestniczy w grach, na ogół poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; dość swobodnie zadaje pytania
i udziela odpowiedzi odnośnie
podróżowania; nieliczne błędy na ogół nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając dość
liczne błędy prowadzi rozmowę na temat
miejsc i zajęć wakacyjnych, relacjonuje
podroż, przedstawia fakty, wyraża i
uzasadnia swoje opinie odnośnie miejsc
wartych zwiedzenia. Uczestniczy w grach, z
pewną trudnością przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach, zadaje pytania
i udziela odpowiedzi odnośnie
podróżowania; dość liczne błędy częściowo
zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy
prowadzi rozmowę na temat miejsc i zajęć
wakacyjnych, relacjonuje podroż, przedstawia
fakty, wyraża i uzasadnia swoje opinie
odnośnie miejsc wartych zwiedzenia.
Nieudolnie uczestniczy w grach, z trudnością
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach, zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie podróżowania; liczne
błędy znacznie zaburzają komunikację.

UNIT 8

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 8;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy potraw i
czynności związanych z gotowaniem.
Tworzy bezbłędnie lub niemal bezbłędnie

Uczeń zazwyczaj poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 8;
popełniając drobne błędy mówi i zapisuje
nazwy potraw i czynności związanych z
gotowaniem. Tworzy zdania oznajmujące,

Uczeń popełniając dość liczne błędy stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 8;
popełniając dość liczne błędy mówi i
zapisuje nazwy potraw i czynności
związanych z gotowaniem. Tworzy zdania

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje
ograniczony zakres słownictwa z rozdziału 8;
popełniając liczne błędy mówi i zapisuje
nazwy potraw i czynności związanych z
gotowaniem. Tworzy zdania oznajmujące,
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zdania oznajmujące, pytające i przeczące z
be going to. Posługuje się poprawnie
trybem rozkazującym w formie
twierdzącej i przeczącej

pytające i przeczące z be going to,
popełniając nieliczne błędy. Posługuje się na
ogół poprawnie trybem rozkazującym w
formie twierdzącej i przeczącej.

oznajmujące, pytające i przeczące z be going
to, popełniając dość liczne błędy. Posługuje
się z pewną trudnością trybem rozkazującym
w formie twierdzącej i przeczącej.

pytające i przeczące z be going to, popełniając
liczne błędy. Posługuje się z trudnością
trybem rozkazującym w formie twierdzącej i
przeczącej.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu i intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących posiłków i czynności
związanych z gotowaniem. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi z łatwością
uzupełnić luki, dobierać ilustracje i zdania,
wybrać poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu.
Poprawnie przekazuje w języku polskim
informacje z tekstów napisanych po
angielsku.

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące posiłków, dań i czynności
związanych z gotowaniem. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z łatwością i
poprawnie wybiera ilustracje, dobiera
zdania i ilustracje do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną wypowiedzi
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące posiłków, dań i
czynności związanych z gotowaniem. Na
podstawie wysłuchanych nagrań popełniając
nieliczne błędy wybiera ilustracje, dobiera
zdania i ilustracje do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy, reaguje na polecenia, określa
myśl główną wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu określone informacje dotyczące
posiłków, dań i czynności związanych z
gotowaniem. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając dość liczne błędy
wybiera ilustracje, dobiera zdania i ilustracje
do wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy,
reaguje na polecenia, określa myśl główną
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące posiłków, dań
i czynności związanych z gotowaniem. Na
podstawie wysłuchanych nagrań popełniając
liczne błędy wybiera ilustracje, dobiera zdania
i ilustracje do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i uzupełnia
luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
potrawy, przedstawia fakty i opowiada o
czynnościach związanych z gotowaniem
oraz przedstawia intencje i plany na
przyszłość, opisuje upodobania kulinarne,
wyraża i uzasadnia swoją opinię odnośnie
posiłków; poprawnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania, a także udziela
instrukcji odnośnie przygotowywania
posiłków.W oparciu o model pisze
ilustrowany artykuł na temat wybranej
potrawy oraz tworzy ilustrowany przepis
na potrawę. Prace zawierają szeroki zakres
środków językowych, ewentualne błędy
nie zaburzają komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
opisuje potrawy, przedstawia fakty i
opowiada o czynnościach związanych z
gotowaniem oraz przedstawia intencje i
plany na przyszłość, opisuje upodobania
kulinarne, wyraża i uzasadnia swoją opinię
odnośnie posiłków; popełniając nieliczne
błędy formułuje pytania i odpowiada na
pytania, a także udziela instrukcji odnośnie
przygotowywania posiłków. W oparciu o
model tworzy ilustrowany opis wybranej
potrawy oraz ilustrowany przepis na
potrawę. Prace zawierają dość szeroki zakres
środków językowych, nieliczne błędy na
ogół nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając dość
liczne błędy opisuje potrawy, przedstawia
fakty i opowiada o czynnościach związanych
z gotowaniem oraz przedstawia intencje i
plany na przyszłość, opisuje upodobania
kulinarne, wyraża i uzasadnia swoją opinię
odnośnie posiłków; popełniając dość liczne
błędy formułuje pytania i odpowiada na
pytania, a także udziela instrukcji odnośnie
przygotowywania posiłków. W oparciu o
model tworzy ilustrowany opis wybranej
potrawy oraz ilustrowany przepis na
potrawę. Prace zawierają ograniczony zakres
środków językowych, a dość liczne błędy
częściowo zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy
opisuje potrawy, przedstawia fakty i opowiada
o czynnościach związanych z gotowaniem
oraz przedstawia intencje i plany na
przyszłość, opisuje upodobania kulinarne,
wyraża i uzasadnia swoją opinię odnośnie
posiłków; popełniając liczne błędy formułuje
pytania i odpowiada na pytania, a także
udziela instrukcji odnośnie przygotowywania
posiłków. W oparciu o model tworzy
ilustrowany opis wybranej potrawy oraz
ilustrowany przepis na potrawę. Prace
zawierają bardzo ograniczony zakres środków
językowych, a liczne błędy znacznie
zaburzają komunikację.
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Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat posiłków i ich
przygotowywania, przedstawia fakty,
wyraża i uzasadnia swoje opinie
przedstawia intencje i plany na przyszłość.
Chętnie uczestniczy w grach, poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; swobodnie zadaje pytania i
udziela odpowiedzi oraz udziela instrukcji
odnośnie przygotowywania posiłków;
wyraża prośby i reaguje na prośby;
ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat posiłków i ich
przygotowywania, przedstawia fakty, wyraża
i uzasadnia swoje opinie przedstawia
intencje i plany na przyszłość. Uczestniczy
w grach; zazwyczaj poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
dość swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi oraz udziela instrukcji odnośnie
przygotowywania posiłków; wyraża prośby i
reaguje na prośby; nieliczne błędy na ogół
nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając dość
liczne błędy prowadzi rozmowę na temat
posiłków i ich przygotowywania,
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia swoje
opinie przedstawia intencje i plany na
przyszłość. Uczestniczy w grach;
popełniając dość liczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach; z
pewnym trudem zadaje pytania i udziela
odpowiedzi oraz udziela instrukcji odnośnie
przygotowywania posiłków; wyraża prośby i
reaguje na prośby; dość liczne błędy czasami
zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy
prowadzi rozmowę na temat posiłków i ich
przygotowywania, przedstawia fakty, wyraża i
uzasadnia swoje opinie przedstawia intencje i
plany na przyszłość. Nieudolnie uczestniczy
w grach; popełniając liczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach; z
trudem zadaje pytania i udziela odpowiedzi
oraz udziela instrukcji odnośnie
przygotowywania posiłków; wyraża prośby i
reaguje na prośby; liczne błędy znacznie
zaburzają komunikację.

VI. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen - klasa VI

UNIT 1

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 1; nazywa
przedmioty szkolne i miejsca w szkole,
stosuje przymiotniki określające wygląd
zewnętrzny, twarz i jej cechy. Tworzy
poprawne lub niemal poprawne zdania
oznajmujące, pytające i przeczące w
czasach Present simple i Present
continuous.

Uczeń w większości poprawnie stosuje
wiele wyrażeń z zakresu słownictwa z
rozdziału 1; nazywa przedmioty szkolne i
miejsca w szkole, stosuje przymiotniki
określające wygląd zewnętrzny, twarz i jej
cechy. Tworzy zdania oznajmujące, pytające
i przeczące w czasach Present simple i
Present continuous, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń, popełniając dość liczne błędy, stosuje
część wyrażeń z zakresu słownictwa z
rozdziału 1; nazywa przedmioty szkolne i
miejsca w szkole, stosuje przymiotniki
określające wygląd zewnętrzny, twarz i jej
cechy. Tworzy zdania oznajmujące, pytające
i przeczące w czasach Present simple i
Present continuous, popełniając dość liczne
błędy.

Uczeń posługuje się ograniczonym zakresem
słownictwa z rozdziału 1; popełniając liczne
błędy, nazywa przedmioty szkolne i miejsca w
szkole, stosuje przymiotniki określające
wygląd zewnętrzny, twarz i jej cechy. Tworząc
zdania w czasach Present simple i Present
continuous, popełnia liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu i poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
określa intencje autora, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących życia szkolnego,
przedmiotów szkolnych i opisów osób. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi
poprawnie wybrać odpowiedź, uzupełnić
luki w tekście, zaznaczyć zdania
prawdziwe i fałszywe, a także
odpowiedzieć na pytania.

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstu lub fragmentu tekstu, określa
intencje autora, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących życia szkolnego, przedmiotów
szkolnych i opisów osób. Na podstawie
przeczytanego tekstu, popełniając nieliczne
błędy, potrafi wybrać odpowiedź, uzupełnić
luki w tekście, zaznaczyć zdania prawdziwe
i fałszywe, a także odpowiedzieć na pytania.

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl tekstu lub fragmentu tekstu, określa
intencje autora, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących życia szkolnego, przedmiotów
szkolnych i opisów osób. Na podstawie
przeczytanego tekstu, z pewną trudnością i
popełniając dość liczne błędy, wybiera
poprawną odpowiedź, uzupełnia luki w
tekście, zaznacza zdania prawdziwe i
fałszywe, a także odpowiada na pytania.

Uczeń z trudem określa główną myśl tekstu
lub fragmentu tekstu, określa intencje autora,
rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących życia
szkolnego, przedmiotów szkolnych i opisów
osób. Na podstawie przeczytanego tekstu, z
trudnością i popełniając liczne błędy, wybiera
poprawną odpowiedź, uzupełnia luki w
tekście, zaznacza zdania prawdziwe i
fałszywe, a także odpowiada na pytania.
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie określa główną myśl
wypowiedzi, oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące szkoły i
przedmiotów szkolnych a także wyglądu
zewnętrznego. Uzupełnia dialogi na temat
proszenia o zgodę i udzielania lub
odmawiania zgody. Na podstawie
wysłuchanych nagrań poprawnie
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje szkoły i przedmiotów
szkolnych a także wyglądu zewnętrznego.
Na ogół poprawnie uzupełnia dialogi na
temat proszenia o zgodę i udzielania lub
odmawiania zgody. Na podstawie
wysłuchanych nagrań odpowiada na pytania
i uzupełnia luki w zdaniach, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące szkoły i
przedmiotów szkolnych a także wyglądu
zewnętrznego. Uzupełnia część luk w
dialogach na temat proszenia o zgodę i
udzielania lub odmawiania zgody. Na
podstawie wysłuchanych nagrań odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach,
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń z trudem określa główną myśl
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące szkoły i
przedmiotów szkolnych a także wyglądu
zewnętrznego. Uzupełnia niektóre luki w
dialogach na temat proszenia o zgodę i
udzielania lub odmawiania zgody. Na
podstawie wysłuchanych nagrań z trudnością
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach, popełniając liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
wygląd zewnętrzny oraz miejsca w szkole,
opisuje czynności wykonywane w danej
chwili i powtarzane systematycznie.
Poprawnie formułuje pytania i odpowiada
na pytania Tworzy poprawny i opis osoby
zawierający szeroki zakres środków
językowych.

Uczeń na ogół poprawnie opisuje wygląd
zewnętrzny oraz miejsca w szkole, opisuje
czynności wykonywane w danej chwili i
powtarzane systematycznie. Na ogół
poprawnie formułuje pytania i odpowiada na
pytania Tworzy zawierający dość szeroki
zakres środków językowych opis osoby.
Nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń, popełniając dość liczne błędy,
opisuje wygląd zewnętrzny oraz miejsca w
szkole, opisuje czynności wykonywane w
danej chwili i powtarzane systematycznie. Z
pewną trudnością formułuje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące wyglądu.
Tworzy opis osoby w oparciu o model. Dość
liczne błędy czasami zaburzają komunikację.

Uczeń, popełniając liczne błędy, opisuje
wygląd zewnętrzny oraz miejsca w szkole,
opisuje czynności wykonywane w danej
chwili i powtarzane systematycznie. Z
trudnością formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące wyglądu. Z trudem tworzy
opis osoby w oparciu o model. Liczne błędy
w dużym stopniu zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę opisując różne osoby.
Wypowiada się na temat szkoły i
przedmiotów szkolnych. Prosi o
pozwolenie oraz udziela zgody lub jej
odmawia. Chętnie uczestniczy w
dialogach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach
oraz zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie wyglądu różnych osób oraz życia
szkolnego.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę opisując różne osoby. Wypowiada
się na temat szkoły i przedmiotów
szkolnych. Prosi o pozwolenie oraz udziela
zgody lub jej odmawia. Uczestniczy w
dialogach popełniając nieliczne błędy,
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach oraz dość swobodnie zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
wyglądu różnych osób oraz życia szkolnego.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę opisując różne osoby. Wypowiada
się na temat szkoły i przedmiotów
szkolnych. Prosi o pozwolenie oraz udziela
zgody lub jej odmawia. Uczestniczy w
dialogach, przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach oraz zadaje
pytania i udziela odpowiedzi odnośnie
wyglądu różnych osób oraz życia szkolnego,
popełniając dość liczne błędy miejscami
zaburzające komunikację.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę
opisując różne osoby. Wypowiada się na temat
szkoły i przedmiotów szkolnych. Prosi o
pozwolenie oraz udziela zgody lub jej
odmawia. Z trudnością uczestniczy w
dialogach. Popełnia liczne błędy przekazując
informacje przedstawione na ilustracjach.
Błędy towarzyszące wypowiedziom ustnym
odnośnie wyglądu różnych osób oraz życia
szkolnego często zakłócają komunikację.

UNIT 2

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 2;
poprawnie nazywa warunki powodowe i
kataklizmy. Poprawnie stosuje przysłówki
i inne określenia czasu dla przeszłości.
Tworzy bezbłędnie lub niemal bezbłędnie
zdania oznajmujące, pytające i przeczące z
w czasie Past simple.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 2; na ogół
poprawnie nazywa warunki powodowe i
kataklizmy. Na ogół poprawnie stosuje
przysłówki i inne określenia czasu dla
przeszłości. Tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z w czasie Past simple,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając dość liczne błędy,
posługuje się słownictwem z rozdziału 2;
nazywa niektóre warunki powodowe i
kataklizmy. Z pewną trudnością stosuje
przysłówki i inne określenia czasu dla
przeszłości. Tworzy zdania oznajmujące,
pytające i przeczące z w czasie Past simple,
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy, posługuje się
ograniczonym słownictwem z rozdziału 2;
nazywa niektóre warunki powodowe i
kataklizmy. Z trudnością stosuje przysłówki i
inne określenia czasu dla przeszłości. Tworzy
zdania oznajmujące, pytające i przeczące z w
czasie Past simple, popełniając liczne błędy.
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu i poprawnie określa
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu,
określa intencje autora, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym porządku
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących różnych miejsc na
świecie, warunków pogodowych i
kataklizmów. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi poprawnie wybrać
odpowiedź lub uzupełnić luki w tekście,
poprawnie zaznacza zdania prawdziwe i
fałszywe, a także odpowiada na pytania
dotyczące tekstu.

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na wypowiedzi,
określa główną myśl wypowiedzi i
intencje rozmówców oraz znajduje w
nagraniu określone informacje dotyczące
opisów pogody, warunków ekstremalnych
oraz klęsk żywiołowych. Na podstawie
wysłuchanych nagrań poprawnie dobiera
ilustracje, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń zazwyczaj poprawnie reaguje na
wypowiedzi, określa główną myśl
wypowiedzi i intencje rozmówców oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące opisów pogody, warunków
ekstremalnych oraz klęsk żywiołowych. Na
podstawie wysłuchanych nagrań dobiera
ilustracje, odpowiada na pytania i uzupełnia
luki w zdaniach, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
wypowiedzi, określa główną myśl
wypowiedzi i intencje rozmówców oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące opisów pogody, warunków
ekstremalnych oraz klęsk żywiołowych. Na
podstawie wysłuchanych nagrań dobiera
ilustracje, odpowiada na pytania i uzupełnia
luki w zdaniach popełniając dość liczne
błędy.

Uczeń z trudnością reaguje na wypowiedzi,
określa główną myśl wypowiedzi i intencje
rozmówców oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące opisów
pogody, warunków ekstremalnych oraz klęsk
żywiołowych. Na podstawie wysłuchanych
nagrań dobiera ilustracje, odpowiada na
pytania i uzupełnia luki w zdaniach,
popełniając liczne błędy.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
pogodę, ekstremalne warunki pogodowe i
kataklizmy, podaje fakty dotyczące kraju a
także opowiada pisemnie o czynnościach
przeszłych; poprawnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące wydarzeń
w przeszłości. Poprawnie parafrazuje
zdania. W oparciu o model tworzy
poprawny i zawierający szeroki zakres
środków językowych tekst o kraju lub
miejscu na świecie. Swobodnie uzupełnia
dialogi na temat wyrażenia żalu lub
współczucia i reakcji na nie.

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, opisuje
pogodę, ekstremalne warunki pogodowe i
kataklizmy, podaje fakty dotyczące kraju a
także opowiada pisemnie o czynnościach
przeszłych; na ogół poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania dotyczące
wydarzeń w przeszłości. Na ogół poprawnie
parafrazuje zdania. W oparciu o model
tworzy zawierający dość szeroki zakres
środków językowych tekst o kraju lub
miejscu na świecie. Nieliczne błędy na ogół
nie zaburzają komunikacji. Na ogół
poprawnie uzupełnia dialogi na temat
wyrażenia żalu lub współczucia i reakcji na
nie.

Uczeń, popełniając dość liczne błędy,
opisuje pogodę, ekstremalne warunki
pogodowe i kataklizmy, podaje fakty
dotyczące kraju a także opowiada pisemnie o
czynnościach przeszłych; z pewną
trudnością formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące wydarzeń w przeszłości. Z
pewną trudnością parafrazuje zdania. W
oparciu o model tworzy tekst o kraju lub
miejscu na świecie. Dość liczne błędy
miejscami zaburzają komunikację.
Uzupełnia niektóre luki w dialogach na
temat wyrażenia żalu lub współczucia i
reakcji na nie.

Uczeń, popełniając liczne błędy opisuje
pogodę, ekstremalne warunki pogodowe i
kataklizmy, podaje fakty dotyczące kraju a
także opowiada pisemnie o czynnościach
przeszłych; z trudnością formułuje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące wydarzeń w
przeszłości. Z trudnością parafrazuje zdania.
W oparciu o model tworzy tekst o kraju lub
miejscu na świecie. Liczne błędy często
zaburzają komunikację. Uzupełnia niektóre
luki w dialogach na temat wyrażenia żalu lub
współczucia i reakcji na nie.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat pogody, ekstremalnych
warunków oraz kataklizmów. Swobodnie
wyraża żal i współczucie oraz reaguje na
wyrażenie żalu i współczucia. Chętnie
uczestniczy w dialogach, poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat pogody, ekstremalnych
warunków oraz kataklizmów. Wyraża żal i
współczucie oraz reaguje na wyrażenie żalu
i współczucia. Uczestniczy w dialogach;
popełniając nieliczne błędy przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;

Uczeń z pewnym trudem prowadzi rozmowę
na temat pogody, ekstremalnych warunków
oraz kataklizmów. Z pewną trudnością
wyraża żal i współczucie oraz reaguje na
wyrażenie żalu i współczucia. Uczestniczy w
dialogach; z pewnym trudem przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach, a

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę na temat
pogody, ekstremalnych warunków oraz
kataklizmów. Z trudnością wyraża żal i
współczucie oraz reaguje na wyrażenie żalu i
współczucia. Z trudem uczestniczy w
dialogach; popełniając dość liczne błędy
miejscami zaburzające komunikację
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ilustracjach oraz zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie warunków
pogodowych.

dość swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie warunków
pogodowych.

także zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie warunków pogodowych,
popełniając dość liczne błędy miejscami
zaburzające komunikację.

przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach, a także zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie warunków pogodowych.

UNIT 3

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 3;
poprawnie stosuje słownictwo dotyczące
zakupów, środków płatniczych i ofert.
Poprawnie posługuje się czasami
przeszłymi: Past simple i Past continuous
oraz spójnikami when i while. Tworzy
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie zdania
oznajmujące, pytające i przeczące w czasie
Past continuous.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 3; popełniając
nieliczne błędy, mówi i zapisuje słownictwo
dotyczące zakupów, środków płatniczych i
ofert. Na ogół poprawnie posługuje się
czasami przeszłymi: Past simple i Past
continuous oraz spójnikami when i while
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące w czasie Past continuous,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń popełniając dość liczne błędy
posługuje się słownictwem z rozdziału 3;
mówi i zapisuje niektóre słownictwo
dotyczące zakupów, środków płatniczych i
ofert. Z pewną trudnością posługuje się
czasami przeszłymi: Past simple i Past
continuous oraz spójnikami when i while.
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące w czasie Past continuous,
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy posługuje się
ograniczony zasobem słownictwa z rozdziału
3; mówi i zapisuje niektóre słownictwo
dotyczące czasami przeszłymi: Past simple i
Past continuous oraz spójnikami when i while
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące w czasie Past continuom,
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bez trudu i poprawnie identyfikuje
kontekst teksty oraz rozróżnia język
formalny i nieformalny określa główną
myśl tekstu lub fragmentu tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących różnych sklepów, środków
płatniczych i ofert. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi poprawnie
dobrać zdania do ilustracji lub luk w
tekście, uzupełnić luki w tekście,
poprawnie odpowiada na pytania
dotyczące tekstu opisującego wydarzenie
w przeszłości.

Uczeń na ogół poprawnie identyfikuje
kontekst teksty oraz rozróżnia język
formalny i nieformalny określa główną myśl
tekstu lub fragmentu tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących różnych sklepów, środków
płatniczych i ofert. Na podstawie
przeczytanego tekstu, popełniając nieliczne
błędy, dobiera zdania do ilustracji lub luk w
tekście, uzupełnia luki w tekście; na ogół
poprawnie odpowiada na pytania dotyczące
tekstu opisującego wydarzenie w
przeszłości.

Uczeń z pewną trudnością identyfikuje
kontekst teksty oraz rozróżnia język
formalny i nieformalny określa główną myśl
tekstu lub fragmentu tekstu oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących różnych sklepów, środków
płatniczych i ofert. Na podstawie
przeczytanego tekstu, popełniając dość
liczne błędy, dobiera zdania do ilustracji lub
luk w tekście, uzupełnia luki w tekście oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu
opisującego wydarzenie w przeszłości.

Uczeń z trudnością identyfikuje kontekst
teksty oraz rozróżnia język formalny i
nieformalny określa główną myśl tekstu lub
fragmentu tekstu oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących różnych
sklepów, środków płatniczych i ofert. Na
podstawie przeczytanego tekstu, popełniając
liczne błędy, dobiera zdania do ilustracji lub
luk w tekście, uzupełnia luki w tekście oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu
opisującego wydarzenie w przeszłości.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia,
określa główną myśl wypowiedzi, intencje
rozmówców i kontekst wypowiedzi oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące zakupów, sposobów płacenia i
ofert. Na podstawie wysłuchanych nagrań
poprawnie dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa główną myśl wypowiedzi,
intencje rozmówców i kontekst wypowiedzi
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące zakupów, sposobów
płacenia i ofert. Na podstawie wysłuchanych
nagrań na ogół poprawnie dobiera ilustracje,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy, reaguje na polecenia, określa
główną myśl wypowiedzi, intencje
rozmówców i kontekst wypowiedzi oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące zakupów, sposobów płacenia i
ofert.. Na podstawie wysłuchanych nagrań
popełniając dość liczne błędy, dobiera
ilustracje, wybiera odpowiedź, odpowiada na
pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy,
reaguje na polecenia, określa główną myśl
wypowiedzi, intencje rozmówców i kontekst
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące zakupów,
sposobów płacenia i ofert. Na podstawie
wysłuchanych nagrań, popełniając liczne
błędy, dobiera ilustracje, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.
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Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
wydarzenia w przeszłości, a także
opowiada o zakupach i środkach
płatniczych. Poprawnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania dotyczące zakupów.
W oparciu o model tworzy opowiadanie
zawierające bogactwo środków
językowych, a także poprawny i ciekawy
opis wydarzeń. Swobodnie formułuje
wyrażenia ostrzeżenia i reakcji na
ostrzeżenia.

Uczeń na ogół poprawnie opisuje
wydarzenia w przeszłości, a także opowiada
o zakupach i środkach płatniczych.
Popełniając nieliczne błędy, formułuje
pytania i odpowiada na pytania dotyczące
zakupów. W oparciu o model tworzy
opowiadanie zawierające odpowiednie
środki językowe, a także poprawny opis
wydarzeń. Nieliczne błędy w zasadzie nie
zaburzają komunikacji.
Poprawnie formułuje wyrażenia ostrzeżenia
i reakcji na ostrzeżenia

Uczeń z pewną trudnością opisuje
wydarzenia w przeszłości, a także opowiada
o zakupach i środkach płatniczych.
Popełniając dość liczne błędy, formułuje
pytania i odpowiada na pytania dotyczące
zakupów. W oparciu o model tworzy
opowiadanie dość wąski zakres środków
językowych, a także w miarę poprawny opis
wydarzeń. Dość liczne błędy miejscami
zaburzają komunikację. Formułuje niektóre
wyrażenia ostrzeżenia i reakcji na
ostrzeżenia.

Uczeń z trudnością opisuje wydarzenia w
przeszłości, a także opowiada o zakupach i
środkach płatniczych. Popełniając liczne
błędy, formułuje pytania i odpowiada na
pytania dotyczące zakupów. W oparciu o
model nieudolnie tworzy opowiadanie
zawierające ubogi zakres środków
językowych. Liczne błędy w dużym stopniu
zaburzają komunikację. Formułuje nieliczne
wyrażenia ostrzeżenia i reakcji na ostrzeżenia.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę ze sprzedawcą w sklepie oraz
odgrywa rolę sprzedawcy. Chętnie
uczestniczy w dialogach, poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach oraz zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie zakupów, płacenia,
cen i przecen. Swobodnie wypowiada się
na temat czynności w przeszłości, ostrzega
i reaguje na ostrzeżenia.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę ze sprzedawcą w sklepie oraz
odgrywa rolę sprzedawcy. Uczestniczy w
dialogach; popełniając nieliczne błędy,
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach oraz zadaje pytania i udziela
odpowiedzi na temat zakupów, płacenia, cen
i przecen. Na ogół poprawnie wypowiada się
na temat czynności w przeszłości, ostrzega i
reaguje na ostrzeżenia.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę ze sprzedawcą w sklepie oraz
odgrywa rolę sprzedawcy. Uczestniczy w
dialogach; popełniając dość liczne błędy,
przekazuje informacje na temat zakupów,
płacenia, cen i przecen.
Wypowiada się na temat czynności w
przeszłości, ostrzega i reaguje na
ostrzeżenia. Dość liczne błędy czasami
zaburzają komunikację.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę ze
sprzedawcą w sklepie oraz odgrywa rolę
sprzedawcy. Z trudem uczestniczy w
dialogach; popełniając liczne błędy,
przekazuje informacje dotyczące zakupów,
płacenia, cen i przecen. Z trudem wypowiada
się na temat czynności w przeszłości, ostrzega
i reaguje na ostrzeżenia. Liczne błędy często
zaburzają komunikację.

UNIT 4

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 4;
poprawnie nazywa artykuły żywnościowe
i potrawy oraz miejsca, w których można
coś zjeść. Tworzy bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie zdania zawierające określenia
ilości oraz zaimki zwrotne. Rozpoznaje
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i
poprawnie używa form: some, any, how
much i how many.

Uczeń zazwyczaj poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 4; na
ogół poprawnie nazywa artykuły
żywnościowe i potrawy oraz miejsca, w
których można coś zjeść. Popełniając
nieliczne błędy, tworzy zdania zawierające
określenia ilości oraz zaimki zwrotne. Na
ogół poprawnie rozpoznaje rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne i poprawnie
używa form: some, any, how much i how
many.

Uczeń popełniając dość liczne błędy, stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 4;
nazywa artykuły żywnościowe i potrawy
oraz miejsca, w których można coś zjeść.
Popełniając dość liczne błędy, tworzy zdania
zawierające określenia ilości oraz zaimki
zwrotne. Rozpoznaje rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne i poprawnie używa form:
some, any, how much i how many,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń posługuje się ograniczonym zakresem
słownictwa z rozdziału 4; nazywa niektóre
artykuły żywnościowe i potrawy oraz miejsca,
w których można coś zjeść. Popełniając liczne
błędy, tworzy zdania zawierające określenia
ilości oraz zaimki zwrotne. Rozpoznaje
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i
poprawnie używa form: some, any, how much
i how many, popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących jedzenia i picia,
miejsc, gdzie można coś zjeść a także roli

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstu, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
jedzenia i picia, miejsc, gdzie można coś
zjeść a także roli wody w życiu i diecie

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl tekstu, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących jedzenia i picia, miejsc, gdzie
można coś zjeść a także roli wody w życiu i

Uczeń z trudnością określa główną myśl
tekstu, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących jedzenia i picia, miejsc, gdzie
można coś zjeść a także roli wody w życiu i
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wody w życiu i diecie człowieka. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi z
łatwością uzupełnić luki w tekście, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć
na pytania dotyczące tekstu.

człowieka. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi uzupełnić luki w tekście,
wybrać poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu,
popełniając nieliczne błędy.

diecie człowieka. Na podstawie
przeczytanego tekstu uzupełnia luki w
tekście, wybiera poprawną odpowiedź oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
popełniając dość liczne błędy.

diecie człowieka. Na podstawie
przeczytanego tekstu z trudnością uzupełnia
luki w tekście, wybiera poprawną odpowiedź
oraz odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące miejsc, gdzie można
coś zjeść, popularnych posiłków i
upodobań żywieniowych
Na podstawie wysłuchanych nagrań z
łatwością i poprawnie dobiera ilustracje,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania
i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące miejsc,
gdzie można coś zjeść, popularnych
posiłków i upodobań żywieniowych. Na
podstawie wysłuchanych nagrań na ogół
poprawnie dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach..

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące miejsc,
gdzie można coś zjeść, popularnych
posiłków i upodobań żywieniowych. Na
podstawie wysłuchanych nagrań popełniając
dość liczne błędy dobiera ilustracje, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące miejsc, gdzie można coś zjeść,
popularnych posiłków i upodobań
żywieniowych. Na podstawie wysłuchanych
nagrań popełniając liczne błędy dobiera
ilustracje, wybiera odpowiedź, odpowiada na
pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
produkty żywnościowe i posiłki,
poprawnie formułuje pytania i odpowiada
na pytania dotyczące upodobań
żywieniowych i ulubionych miejsc, gdzie
można coś zjeść. Poprawnie przekazuje w
języku angielskim informacje z tekstów
napisanych po polsku. W oparciu o model
tworzy kwestionariusz na temat upodobań
nastolatków w zakresie jedzenia, rozrywki,
zainteresowań, zakupów i nauki.
Kwestionariusz zawiera szeroki zakres
środków językowych, ewentualne błędy
nie zaburzają komunikacji. Swobodnie
odpowiada pisemnie na pytania
kwestionariusza, udziela instrukcji, wyraża
uprzejmą prośbę oraz odpowiedź na
prośbę.

Uczeń na ogół poprawnie opisuje produkty
żywnościowe i posiłki, poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania dotyczące
upodobań żywieniowych i ulubionych
miejsc, gdzie można coś zjeść. Popełniając
nieliczne błędy, przekazuje w języku
angielskim informacje z tekstów napisanych
po polsku. W oparciu o model tworzy
kwestionariusz na temat upodobań
nastolatków w zakresie jedzenia, rozrywki,
zainteresowań, zakupów i nauki.
Kwestionariusz zawiera dość szeroki zakres
środków językowych, nieliczne błędy na
ogół nie zaburzają komunikacji. Poprawnie
odpowiada pisemnie na pytania
kwestionariusza, udziela instrukcji, wyraża
uprzejmą prośbę oraz odpowiedź na prośbę.

Uczeń z pewną trudnością opisuje produkty
żywnościowe i posiłki, poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania dotyczące
upodobań żywieniowych i ulubionych
miejsc, gdzie można coś zjeść. Popełniając
dość liczne błędy przekazuje w języku
angielskim informacje z tekstów napisanych
po polsku. W oparciu o model tworzy
kwestionariusz na temat upodobań
nastolatków w zakresie jedzenia, rozrywki,
zainteresowań, zakupów i nauki. W miarę
poprawnie odpowiada pisemnie na pytania
kwestionariusza, udziela instrukcji, wyraża
uprzejmą prośbę oraz odpowiedź na prośbę.
Dość liczne błędy miejscami zaburzają
komunikację.

Uczeń z trudnością opisuje produkty
żywnościowe i posiłki, poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania dotyczące
upodobań żywieniowych i ulubionych miejsc,
gdzie można coś zjeść Popełniając liczne
błędy, przekazuje w języku angielskim
informacje z tekstów napisanych po polsku.
W oparciu o model tworzy kwestionariusz na
temat upodobań nastolatków w zakresie
jedzenia, rozrywki, zainteresowań, zakupów i
nauki. Z pomocą nauczyciela odpowiada
pisemnie na pytania kwestionariusza, udziela
instrukcji, wyraża uprzejmą prośbę oraz
odpowiedź na prośbę. Liczne błędy często
zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat jedzenia, posiłków i
miejsc, gdzie można coś zjeść. Chętnie
uczestniczy w dialogach, odgrywa rolę
turysty oraz przechodnia odpowiadającego
na pytania turysty, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach,
swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi oraz wyraża i uzasadnia swoje
opinie i pyta o opinie dotyczące różnych
upodobań. Swobodnie udziela instrukcji,
wyraża uprzejmą prośbę oraz odpowiedź
na prośbę.

Uczeń na ogół poprawnie prowadzi
rozmowę na temat jedzenia, posiłków i
miejsc, gdzie można coś zjeść. Uczestniczy
w dialogach, odgrywa rolę turysty oraz
przechodnia odpowiadającego na pytania
turysty. Na ogół poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
zadaje pytania i udziela odpowiedzi oraz
wyraża i uzasadnia swoje opinie i pyta o
opinie dotyczące różnych upodobań;
nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji. Poprawnie udziela instrukcji,
wyraża uprzejmą prośbę oraz odpowiedź na
prośbę.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat jedzenia, posiłków i
miejsc, gdzie można coś zjeść. Uczestniczy
w dialogach, odgrywa rolę turysty oraz
przechodnia odpowiadającego na pytania
turysty. Popełniając dość liczne błędy,
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; z pewną trudnością zadaje
pytania i udziela odpowiedzi oraz wyraża i
uzasadnia swoje opinie i pyta o opinie
dotyczące różnych upodobań; dość liczne
błędy częściowo zaburzają komunikację. W
miarę poprawnie udziela instrukcji, wyraża
uprzejmą prośbę oraz odpowiedź na prośbę.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę na
temat jedzenia, posiłków i miejsc, gdzie
można coś zjeść. Z trudem uczestniczy w
dialogach, odgrywa rolę turysty oraz
przechodnia odpowiadającego na pytania
turysty. Popełniając liczne błędy, przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach; z
trudnością zadaje pytania i udziela
odpowiedzi oraz wyraża i uzasadnia swoje
opinie i pyta o opinie dotyczące różnych
upodobań; liczne błędy często zaburzają
komunikację. Z pomocą nauczyciela udziela
instrukcji, wyraża uprzejmą prośbę oraz
odpowiedź na prośbę.
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UNIT 5

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 5;
poprawnie mówi i zapisuje wyrażenia
związane z korzystaniem z nowoczesnych
technologii i ich rozwojem oraz
wynalazkami. Z łatwością używa formy
going to do wyrażenia planów oraz formy
will do wyrażania przewidywań i
podjętych decyzji.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 5; na ogół
poprawnie mówi i zapisuje wyrażenia
związane z korzystaniem z nowoczesnych
technologii i ich rozwojem oraz
wynalazkami. Używa formy going to do
wyrażenia planów oraz formy will do
wyrażania przewidywań i podjętych decyzji.

Uczeń stosuje część słownictwa z rozdziału
5; popełniając dość liczne błędy mówi i
zapisuje wyrażenia związane z korzystaniem
z nowoczesnych technologii i ich rozwojem
oraz wynalazkami. Z pewną trudnością
używa formy going to do wyrażenia planów
oraz formy will do wyrażania przewidywań i
podjętych decyzji.

Uczeń stosuje ograniczony zakres słownictwa
z rozdziału 5; popełniając liczne błędy, mówi i
zapisuje wyrażenia związane z korzystaniem z
nowoczesnych technologii i ich rozwojem
oraz wynalazkami. Z trudnością używa formy
going to do wyrażenia planów oraz formy will
do wyrażania przewidywań i podjętych
decyzji.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie określa
główną myśl tekstu oraz intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących nowoczesnych technologii,
ich rozwoju oraz nowych wynalazków, np.
dronów. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi z łatwością uzupełnić luki w
tekście, wybrać poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu.

Uczeń na ogół poprawnie określa główną
myśl tekstu oraz intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi częściami
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących nowoczesnych
technologii, ich rozwoju oraz nowych
wynalazków, np. dronów. Na podstawie
przeczytanego tekstu potrafi uzupełnić luki
w tekście, wybrać poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością określa główną
myśl tekstu oraz intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi częściami
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących nowoczesnych
technologii, ich rozwoju oraz nowych
wynalazków, np. dronów. Na podstawie
przeczytanego tekstu, popełniając dość
liczne błędy, uzupełnia luki w tekście,
wybiera poprawną odpowiedź oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu.

Uczeń z trudnością określa główną myśl
tekstu oraz intencje autora, rozpoznaje
związki między poszczególnymi częściami
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących nowoczesnych
technologii, ich rozwoju oraz nowych
wynalazków, np. dronów. Na podstawie
przeczytanego tekstu, popełniając liczne
błędy, uzupełnia luki w tekście, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu.

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

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

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

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

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
rozwiązania technologiczne i wynalazki,
przedstawia fakty a także opisuje swoje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoją
opinię dotyczące rozwiązań
technologicznych. Poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania na ich
temat. W oparciu o model tworzy plan
nowego produktu lub rozwiązania
technologicznego. Praca zawiera szeroki

Uczeń na ogół poprawnie opisuje
rozwiązania technologiczne i wynalazki,
przedstawia fakty a także opisuje swoje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoją
opinię dotyczące rozwiązań
technologicznych. Na ogół poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na pytania na
ich temat. W oparciu o model tworzy plan
nowego produktu lub rozwiązania
technologicznego. Praca zawiera dość

Uczeń z pewną trudnością opisuje
rozwiązania technologiczne i wynalazki,
przedstawia fakty a także opisuje swoje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoją opinię
dotyczące rozwiązań technologicznych.
Popełniając dość liczne błędy formułuje
pytania i odpowiada na pytania na ich temat.
W oparciu o model tworzy plan nowego
produktu lub rozwiązania technologicznego.
Dość liczne błędy w pewnym stopniu

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy
opisuje rozwiązania technologiczne i
wynalazki, przedstawia fakty a także opisuje
swoje upodobania, wyraża i uzasadnia swoją
opinię dotyczące rozwiązań technologicznych.
Popełniając liczne błędy, formułuje pytania i
odpowiada na pytania na ich temat. W oparciu
o model tworzy plan nowego produktu lub
rozwiązania technologicznego. Liczne błędy
w pewnym stopniu zaburzają komunikację.
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zakres środków językowych, ewentualne
błędy nie zaburzają komunikacji.

szeroki zakres środków językowych, drobne
błędy w zasadzie nie zaburzają komunikacji.

zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat urządzeń
elektronicznych, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz pyta
o opinie odnośnie urządzeń
elektronicznych. Chętnie uczestniczy w
dialogach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie rozwoju technologii.
Swobodnie oferuje pomoc i udziela
sugestii oraz odpowiada na propozycje
pomocy i sugestie.

Uczeń popełniając drobne błędy prowadzi
rozmowę na temat urządzeń
elektronicznych, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz pyta o
opinie odnośnie urządzeń elektronicznych.
Uczestniczy w dialogach, na ogół poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; popełniając nieliczne błędy,
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie rozwoju technologii.
Poprawnie oferuje pomoc i udziela sugestii
oraz odpowiada na propozycje pomocy i
sugestie.

Uczeń popełniając dość liczne błędy
prowadzi rozmowę na temat urządzeń
elektronicznych, opisuje upodobania, wyraża
i uzasadnia swoje opinie oraz pyta o opinie
odnośnie urządzeń elektronicznych.
Uczestniczy w dialogach, z pewnym trudem
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; popełniając dość liczne błędy
zadaje pytania i udziela odpowiedzi
odnośnie rozwoju technologii. W miarę
poprawnie oferuje pomoc i udziela sugestii
oraz odpowiada na propozycje pomocy i
sugestie.

Uczeń, popełniając liczne błędy prowadzi
rozmowę na temat urządzeń elektronicznych,
opisuje upodobania, wyraża i uzasadnia swoje
opinie oraz pyta o opinie odnośnie urządzeń
elektronicznych. Z trudem uczestniczy w
dialogach, z trudem przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach; popełniając
liczne błędy zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie rozwoju technologii. Z
pomocą nauczyciela oferuje pomoc i udziela
sugestii oraz odpowiada na propozycje
pomocy i sugestie.

UNIT 6

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 6;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy miejsc
w mieście i określa ich położenie. Z
łatwością stosuje w wypowiedziach
ustnych i pisemnych okoliczniki miejsca
oraz przedimki. Tworzy bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie zdania używając
przymiotników i przysłówków w stopniu
równym, wyższym i najwyższym.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 6; na ogół
poprawnie mówi i zapisuje nazwy miejsc w
mieście i określa ich położenie. Popełniając
drobne błędy stosuje w wypowiedziach
ustnych i pisemnych okoliczniki miejsca
oraz przedimki. Tworzy zdania używając
przymiotników i przysłówków w stopniu
równym, wyższym i najwyższym,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń popełniając dość liczne błędy stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 6; z
pewnym trudem mówi i zapisuje nazwy
miejsc w mieście i określa ich położenie.
Popełniając dość liczne błędy stosuje w
wypowiedziach ustnych i pisemnych
okoliczniki miejsca oraz przedimki. Z pewną
trudnością tworzy zdania używając
przymiotników i przysłówków w stopniu
równym, wyższym i najwyższym,
popełniając dość liczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 6; z
trudem nazwy miejsc w mieście i określa ich
położenie. Popełniając liczne błędy, stosuje w
wypowiedziach ustnych i pisemnych
okoliczniki miejsca oraz przedimki. Z
trudnością tworzy zdania używając
przymiotników i przysłówków w stopniu
równym, wyższym i najwyższym, popełniając
liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie określa cel
napisania tekstu i jego odbiorcę oraz
główną myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących miast i miasteczek oraz ich
położenia różnych miejsc i obiektów. Na
podstawie przeczytanego tekstu potrafi z
łatwością uzupełnić luki w tekście, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć
na pytania dotyczące tekstu. Poprawnie
dobiera zdania do tekstów, zaznacza
zdania prawdziwe i fałszywe.

Uczeń na ogół poprawnie określa cel
napisania tekstu i jego odbiorcę oraz główną
myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących miast i miasteczek oraz ich
położenia różnych miejsc i obiektów. Na
podstawie przeczytanego tekstu, popełniając
nieliczne błędy uzupełnia luki w tekście,
wybiera poprawną odpowiedź oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu. Na
ogół poprawnie dobiera zdania do tekstów,
zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe.

Uczeń z pewną trudnością określa cel
napisania tekstu i jego odbiorcę oraz główną
myśl tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących miast i miasteczek oraz ich
położenia różnych miejsc i obiektów. Na
podstawie przeczytanego tekstu popełniając
dość liczne błędy uzupełnia luki w tekście,
wybiera poprawną odpowiedź oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu. Z
pewną trudnością dobiera zdania do tekstów,
zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe.

Uczeń z trudnością określa cel napisania
tekstu i jego odbiorcę oraz główną myśl
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących miast i miasteczek
oraz ich położenia różnych miejsc i obiektów.
Na podstawie przeczytanego tekstu
popełniając liczne błędy, uzupełnia luki w
tekście, wybiera poprawną odpowiedź oraz
odpowiada na pytania dotyczące tekstu. Z
trudnością dobiera zdania do tekstów,
zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe.
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące położenia różnych miejsc w
mieście, pytań o drogę i udzielania
odpowiedzi na te pytania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z łatwością i
poprawnie wskazuje miejsce na planie
miasta, dobiera ilustracje lub zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną wypowiedzi
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące położenia różnych miejsc w
mieście, pytań o drogę i udzielania
odpowiedzi na te pytania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań, popełniając nieliczne
błędy wskazuje miejsce na planie miasta,
dobiera ilustracje lub zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia, określa myśl główną wypowiedzi
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące położenia różnych miejsc w
mieście, pytań o drogę i udzielania
odpowiedzi na te pytania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając dość
liczne błędy wskazuje miejsce na planie
miasta, dobiera ilustracje lub zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź, odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
intencje nadawcy wypowiedzi, a także
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące położenia różnych miejsc w
mieście, pytań o drogę i udzielania
odpowiedzi na te pytania. Na podstawie
wysłuchanych nagrań z trudem i popełniając
liczne błędy, wskazuje miejsce na planie
miasta, dobiera ilustracje lub zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź, odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
miasta i miasteczka, miejsca i obiekty oraz
ich położenie, poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania odnośnie
lokalizacji obiektów. Poprawnie
parafrazuje zdania i przekazuje w języku
angielskim informacje sformułowane w
języku polskim. W oparciu o model
tworzy ulotkę turystyczną na temat
wybranego miasta. Praca zawiera szeroki
zakres środków językowych, ewentualne
błędy nie zaburzają komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
opisuje miasta i miasteczka, miejsca i
obiekty oraz ich położenie, poprawnie
formułuje pytania i odpowiada na pytania
odnośnie lokalizacji obiektów. Na ogół
poprawnie parafrazuje zdania i przekazuje w
języku angielskim informacje sformułowane
w języku polskim. W oparciu o model
tworzy ulotkę turystyczną na temat
wybranego miasta. Praca zawiera dość
szeroki zakres środków językowych,
nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością opisuje miasta i
miasteczka, miejsca i obiekty oraz ich
położenie, formułuje niektóre pytania i
odpowiada na pytania odnośnie lokalizacji
obiektów. Z pewnym trudem parafrazuje
zdania i przekazuje w języku angielskim
informacje sformułowane w języku polskim.
W oparciu o model tworzy ulotkę
turystyczną na temat wybranego miasta.
Praca zawiera ograniczony zakres środków
językowych, dość liczne błędy częściowo
zaburzają komunikację.

Uczeń z trudnością opisuje ludzi, miasta i
miasteczka, miejsca i obiekty oraz ich
położenie, nieporadnie formułuje pytania i
odpowiada na pytania odnośnie lokalizacji
obiektów. Z trudem parafrazuje zdania i
przekazuje w języku angielskim informacje
sformułowane w języku polskim. W oparciu o
model tworzy ulotkę turystyczną na temat
wybranego miasta. Praca zawiera bardzo
ograniczony zakres środków językowych;
liczne błędy znacznie zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat miast i miasteczek,
opisuje położenie miejsc i obiektów,
przedstawia fakty, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie
ciekawych miejsc. Chętnie uczestniczy w
dialogach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi na temat opisu miejsc, pyta o
drogę, udziela odpowiedzi na pytanie o
drogę; ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat miast i
miasteczek, opisuje położenie miejsc i
obiektów, przedstawia fakty, opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje
opinie odnośnie ciekawych miejsc.
Uczestniczy w dialogach, na ogół poprawnie
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; zadaje pytania i udziela
odpowiedzi na temat opisu miejsc, pyta o
drogę, udziela odpowiedzi na pytanie o
drogę; nieliczne błędy w zasadzie nie
zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewną trudnością prowadzi
rozmowę na temat miast i miasteczek,
opisuje położenie miejsc i obiektów,
przedstawia fakty, opisuje upodobania,
wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie
ciekawych miejsc. Z pewną trudnością
uczestniczy w dialogach, przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
zadaje pytania i udziela odpowiedzi na temat
opisu miejsc, pyta o drogę, udziela
odpowiedzi na pytanie o drogę; dość liczne
błędy w pewnym stopniu zaburzają
komunikację.

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę na
temat miast i miasteczek, opisuje położenie
miejsc i obiektów, przedstawia fakty, opisuje
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje opinie
odnośnie ciekawych miejsc. Z trudnością
uczestniczy w dialogach, przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
zadaje pytania i udziela odpowiedzi na temat
opisu miejsc, pyta o drogę, udziela
odpowiedzi na pytanie o drogę; liczne błędy
znacznie zaburzają komunikację.
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UNIT 7

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 7;
poprawnie mówi i zapisuje nazwy
sportów, sprzętu sportowego i miejsc,
gdzie uprawia się sporty oraz części ciała i
urazów. Tworzy bezbłędnie lub niemal
bezbłędnie zdania oznajmujące, pytające i
przeczące w czasie Present perfect z
czasownikami regularnymi i
nieregularnymi.

Uczeń na ogół poprawnie stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 7; popełniając
nieliczne błędy, mówi i zapisuje nazwy
sportów, sprzętu sportowego i miejsc, gdzie
uprawia się sporty oraz części ciała i urazów.
Tworzy zdania oznajmujące, pytające i
przeczące w czasie Present perfect z
czasownikami regularnymi i nieregularnymi,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością stosuje poznany
zakres słownictwa z rozdziału 7; popełniając
dość liczne błędy mówi i zapisuje nazwy
sportów, sprzętu sportowego i miejsc, gdzie
uprawia się sporty oraz części ciała i urazów.
Z pewną trudnością tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące w czasie
Present perfect z czasownikami regularnymi
i nieregularnymi, popełniając dość liczne
błędy.

Uczeń z trudnością posługuje się
ograniczonym słownictwem z rozdziału 7;
popełniając liczne błędy, mówi i zapisuje
nazwy sportów, sprzętu sportowego i miejsc,
gdzie uprawia się sporty oraz części ciała i
urazów. Z trudnością tworzy zdania
oznajmujące, pytające i przeczące w czasie
Present perfect z czasownikami regularnymi i
nieregularnymi, popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie odgaduje
znaczenie niektórych wyrazów z
kontekstu, określa główną myśl tekstu,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących sportów, osiągnięć
sportowych oraz obyczajów zwierząt np.
gekona. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi z łatwością uzupełnić luki w
tekście, dobierać zdania, wybrać poprawną
odpowiedź oraz odpowiedzieć na pytania
dotyczące tekstu.

Uczeń na ogół poprawnie odgaduje
znaczenie niektórych wyrazów z kontekstu,
określa główną myśl tekstu, rozpoznaje
związki między poszczególnymi częściami
tekstu, układa informacje w określonym
porządku oraz znajduje określone informacje
w tekstach dotyczących sportów, osiągnięć
sportowych oraz obyczajów zwierząt np.
gekona. Na podstawie przeczytanego tekstu
potrafi uzupełnić luki w tekście, dobierać
zdania, wybrać poprawną odpowiedź oraz
odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy odgaduje znaczenie niektórych
wyrazów z kontekstu, określa główną myśl
tekstu, rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących sportów, osiągnięć sportowych
oraz obyczajów zwierząt np. gekona. Na
podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia
luki w tekście, dobiera zdania, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu, popełniając dość
liczne błędy.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy,
odgaduje znaczenie niektórych wyrazów z
kontekstu, określa główną myśl tekstu,
rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących sportów,
osiągnięć sportowych oraz obyczajów
zwierząt np. gekona. Na podstawie
przeczytanego tekstu uzupełnia luki w tekście,
dobiera zdania, wybiera poprawną odpowiedź
oraz odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące uprawiania sportów,
możliwych urazów oraz zachowań w
przypadku wystąpienia urazów. Na
podstawie wysłuchanych nagrań z
łatwością i poprawnie wybiera ilustracje,
dobiera zdania do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące uprawiania
sportów, możliwych urazów oraz zachowań
w przypadku wystąpienia urazów. Na
podstawie wysłuchanych nagrań,
popełniając nieliczne błędy, wybiera
ilustracje, dobiera zdania do wypowiedzi,
wybiera odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością reaguje na
polecenia oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące uprawiania
sportów, możliwych urazów oraz zachowań
w przypadku wystąpienia urazów. Na
podstawie wysłuchanych nagrań popełniając
dość liczne błędy, wybiera ilustracje, dobiera
zdania do wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń z trudnością reaguje na polecenia oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące uprawiania sportów, możliwych
urazów oraz zachowań w przypadku
wystąpienia urazów. Na podstawie
wysłuchanych nagrań popełniając liczne
błędy, wybiera ilustracje, dobiera zdania do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź, odpowiada
na pytania i uzupełnia luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
sporty, miejsca, gdzie się je uprawia,
sprzęt oraz urazy, poprawnie formułuje
pytania i odpowiada na pytania odnośnie
zajęć sportowych, możliwych kontuzji i

Uczeń zazwyczaj poprawnie opisuje sporty,
miejsca, gdzie się je uprawia, sprzęt oraz
urazy, popełniając nieliczne błędy, formułuje
pytania i odpowiada na pytania odnośnie
zajęć sportowych, możliwych kontuzji i

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy opisuje sporty, miejsca, gdzie
się je uprawia, sprzęt oraz urazy, popełniając
dość liczne błędy formułuje pytania i
odpowiada na pytania odnośnie zajęć

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy
opisuje sporty, miejsca, gdzie się je uprawia,
sprzęt oraz urazy, popełniając liczne błędy
formułuje pytania i odpowiada na pytania
odnośnie zajęć sportowych, możliwych
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zachowań w przypadku kontuzji. W
oparciu o model tworzy wpis na blogu na
temat zmian i postanowień na przyszłość.
Praca zawiera szeroki zakres środków
językowych, ewentualne błędy nie
zaburzają komunikacji.

zachowań w przypadku kontuzji. W oparciu
o model wpis na blogu na temat zmian i
postanowień na przyszłość. Praca zawiera
dość szeroki zakres środków językowych, a
nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji.

sportowych, możliwych kontuzji i zachowań
w przypadku kontuzji. W oparciu o model
tworzy wpis na blogu na temat zmian i
postanowień na przyszłość. Praca zawiera
ograniczony zakres środków językowych, a
dość liczne błędy częściowo zaburzają
komunikację.

kontuzji i zachowań w przypadku kontuzji. W
oparciu o model tworzy wpis na blogu na
temat zmian i postanowień na przyszłość.
Praca zawiera bardzo ograniczony zakres
środków językowych, a liczne błędy znacznie
zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat sportów, możliwych
urazów w trakcie uprawiania sportów oraz
sposobu postępowania w takich
przypadkach. Chętnie uczestniczy w
dialogach, poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie sportów, podaje
fakty, upewnia się, co do ich zrozumienia i
potwierdza prawdziwość informacji;
ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat sportów,
możliwych urazów w trakcie uprawiania
sportów oraz sposobu postępowania w
takich przypadkach. Uczestniczy w
dialogach, na ogół poprawnie przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
dość swobodnie zadaje pytania i udziela
odpowiedzi odnośnie sportów, podaje fakty,
upewnia się, co do ich zrozumienia i
potwierdza prawdziwość informacji;
nieliczne błędy na ogół nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając dość
liczne błędy prowadzi rozmowę na temat
sportów, możliwych urazów w trakcie
uprawiania sportów oraz sposobu
postępowania w takich przypadkach.
Uczestniczy w dialogach, z pewną
trudnością przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach, zadaje pytania
i udziela odpowiedzi odnośnie sportów,
podaje fakty, upewnia się, co do ich
zrozumienia i potwierdza prawdziwość
informacji; dość liczne błędy częściowo
zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy,
prowadzi rozmowę na temat sportów,
możliwych urazów w trakcie uprawiania
sportów oraz sposobu postępowania w takich
przypadkach. Nieudolnie uczestniczy w
dialogach, z trudnością przekazuje informacje
przedstawione na ilustracjach, zadaje pytania i
udziela odpowiedzi odnośnie sportów, podaje
fakty, upewnia się, co do ich zrozumienia i
potwierdza prawdziwość informacji; liczne
błędy znacznie zaburzają komunikację.

UNIT 8

CELKSZTAŁCENIAWG
PODSTAWYPROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Znajomość środków językowych
Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje cały poznany
zakres słownictwa z rozdziału 8;
poprawnie mówi i zapisuje wyrażenia
związane z zagrożeniami i
bezpieczeństwem oraz zasadami
zachowania. Tworzy bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie zdania z formami
should/ shouldn’t, must mustn’t oraz have
to/ don’t have to.
.

Uczeń zazwyczaj poprawnie stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 8;
popełniając drobne błędy mówi i zapisuje
wyrażenia związane z zagrożeniami i
bezpieczeństwem oraz zasadami
zachowania. Tworzy zdania z formami
should/ shouldn’t, must mustn’t oraz have to/
don’t have to, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń, popełniając dość liczne błędy, stosuje
poznany zakres słownictwa z rozdziału 8;
popełniając dość liczne błędy mówi i
zapisuje wyrażenia związane z zagrożeniami
i bezpieczeństwem oraz zasadami
zachowania. Tworzy zdania z formami
should/ shouldn’t, must mustn’t oraz have to/
don’t have to, popełniając dość liczne błędy.

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje
ograniczony zakres słownictwa z rozdziału 8;
popełniając liczne błędy mówi i zapisuje
wyrażenia związane z zagrożeniami i
bezpieczeństwem oraz zasadami zachowania.
Tworzy zdania z formami should/ shouldn’t,
must mustn’t oraz have to/ don’t have to,
popełniając liczne błędy.

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń z łatwością i poprawnie rozróżnia
styl formalny i nieformalny tekstu, określa
główną myśl tekstu i intencje autora,
rozpoznaje związki między
poszczególnymi częściami tekstu, układa
informacje w określonym porządku oraz
znajduje określone informacje w tekstach
dotyczących bezpieczeństwa i zasad
zachowania w różnych miejscach i
sytuacjach oraz na temat kraju np.

Uczeń na ogół poprawnie rozróżnia styl
formalny i nieformalny tekstu, określa
główną myśl tekstu i intencje autora,
rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje
określone informacje w tekstach
dotyczących bezpieczeństwa i zasad
zachowania w różnych miejscach i
sytuacjach na temat kraju np. Australii. Na

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy rozróżnia styl formalny i
nieformalny tekstu, określa główną myśl
tekstu i intencje autora, rozpoznaje związki
między poszczególnymi częściami tekstu,
układa informacje w określonym porządku
oraz znajduje określone informacje w
tekstach dotyczących bezpieczeństwa i zasad
zachowania w różnych miejscach i
sytuacjach na temat kraju np. Australii. Na

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy,
rozróżnia styl formalny i nieformalny tekstu,
określa główną myśl tekstu i intencje autora,
rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu, układa informacje w
określonym porządku oraz znajduje określone
informacje w tekstach dotyczących
bezpieczeństwa i zasad zachowania w
różnych miejscach i sytuacjach na temat kraju
np. Australii. Na podstawie przeczytanego
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Australii. Na podstawie przeczytanego
tekstu potrafi z łatwością uzupełnić luki,
dobierać ilustracje i zdania, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć
na pytania dotyczące tekstu.

podstawie przeczytanego tekstu, popełniając
nieliczne błędy, potrafi uzupełnić luki,
dobierać ilustracje i zdania, wybrać
poprawną odpowiedź oraz odpowiedzieć na
pytania dotyczące tekstu.

podstawie przeczytanego tekstu, popełniając
dość liczne błędy, uzupełnia luki, dobiera
ilustracje i zdania, wybiera poprawną
odpowiedź oraz odpowiada na pytania
dotyczące tekstu.

tekstu, popełniając liczne błędy, uzupełnia
luki, dobiera ilustracje i zdania, wybiera
poprawną odpowiedź oraz odpowiada na
pytania dotyczące tekstu.

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie reaguje na polecenia,
określa myśl główną wypowiedzi oraz
znajduje w nagraniu określone informacje
dotyczące bezpieczeństwa, zapobiegania
wypadkom i zasad zachowania w różnych
sytuacjach. Na podstawie wysłuchanych
nagrań z łatwością i poprawnie wybiera
ilustracje, dobiera zdania i ilustracje do
wypowiedzi, wybiera odpowiedź,
odpowiada na pytania i uzupełnia luki w
zdaniach.

Uczeń na ogół poprawnie reaguje na
polecenia, określa myśl główną wypowiedzi
oraz znajduje w nagraniu określone
informacje dotyczące bezpieczeństwa,
zapobiegania wypadkom i zasad zachowania
w różnych sytuacjach. Na podstawie
wysłuchanych nagrań, popełniając nieliczne
błędy, wybiera ilustracje, dobiera zdania i
ilustracje do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z pewną trudnością i popełniając dość
liczne błędy, reaguje na polecenia, określa
myśl główną wypowiedzi oraz znajduje w
nagraniu określone informacje dotyczące
bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i
zasad zachowania w różnych sytuacjach. Na
podstawie wysłuchanych nagrań popełniając
dość liczne błędy wybiera ilustracje, dobiera
zdania i ilustracje do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i
uzupełnia luki w zdaniach.

Uczeń z trudnością i popełniając liczne błędy,
reaguje na polecenia, określa myśl główną
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniu
określone informacje dotyczące
bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i
zasad zachowania w różnych sytuacjach. Na
podstawie wysłuchanych nagrań popełniając
liczne błędy wybiera ilustracje, dobiera zdania
i ilustracje do wypowiedzi, wybiera
odpowiedź, odpowiada na pytania i uzupełnia
luki w zdaniach.

Pisanie i reagowanie w formie
pisemnej

Uczeń swobodnie i poprawnie opisuje
zagrożenia, zapisuje zasady zachowania w
różnych i udziela rad i sugestii. Poprawnie
formułuje informacje o zagrożeniach i
odpowiada na sygnały o
niebezpieczeństwie udzielając informacji.
W oparciu o model opracowuje pisemnie
zestaw zasad poprawnego i bezpiecznego
zachowania w różnych sytuacjach np. w
klubie, parku, na wycieczce. Praca zawiera
szeroki zakres środków językowych,
ewentualne błędy nie zaburzają
komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
opisuje zagrożenia, zapisuje zasady
zachowania w różnych i udziela rad i
sugestii. Popełniając nieliczne błędy,
formułuje informacje o zagrożeniach i
odpowiada na sygnały o niebezpieczeństwie
udzielając informacji. W oparciu o model
opracowuje pisemnie zestaw zasad
poprawnego i bezpiecznego zachowania w
różnych sytuacjach np. w klubie, parku, na
wycieczce. Praca zawiera dość szeroki
zakres środków językowych, nieliczne błędy
na ogół nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając dość
liczne błędy opisuje zagrożenia, zapisuje
zasady zachowania w różnych i udziela rad i
sugestii. Popełniając dość liczne błędy
formułuje informacje o zagrożeniach i
odpowiada na sygnały o niebezpieczeństwie
udzielając informacji. W oparciu o model
opracowuje pisemnie zestaw zasad
poprawnego i bezpiecznego zachowania w
różnych sytuacjach np. w klubie, parku, na
wycieczce. Praca zawiera ograniczony
zakres środków językowych, a dość liczne
błędy częściowo zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy,
opisuje zagrożenia, zapisuje zasady
zachowania w różnych i udziela rad i sugestii.
Popełniając liczne błędy, formułuje
informacje o zagrożeniach i odpowiada na
sygnały o niebezpieczeństwie udzielając
informacji. W oparciu o model opracowuje
pisemnie zestaw zasad poprawnego i
bezpiecznego zachowania w różnych
sytuacjach np. w klubie, parku, na wycieczce.
Praca zawiera bardzo ograniczony zakres
środków językowych, a liczne błędy znacznie
zaburzają komunikację.

Mówienie i reagowanie w formie
ustnej

Uczeń swobodnie i poprawnie prowadzi
rozmowę na temat zachowania
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i
postępowania w razie wypadku. Chętnie
uczestniczy w dialogach; poprawnie
formułuje zasady poprawnego zachowania
i zachowania bezpieczeństwa i przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach a
także swobodnie przekonuje i zachęca do
niektórych zachowań; ewentualne błędy
nie zaburzają komunikacji.

Uczeń dość swobodnie i na ogół poprawnie
prowadzi rozmowę na temat zachowania
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i
postępowania w razie wypadku. Uczestniczy
w dialogach; zazwyczaj poprawnie
formułuje zasady poprawnego zachowania i
zachowania bezpieczeństwa i przekazuje
informacje przedstawione na ilustracjach;
dość swobodnie przekonuje i zachęca do
niektórych zachowań; nieliczne błędy na
ogół nie zaburzają komunikacji.

Uczeń z pewnym trudem i popełniając dość
liczne błędy prowadzi rozmowę na temat
zachowania bezpieczeństwa w różnych
sytuacjach i postępowania w razie wypadku.
Uczestniczy w dialogach; popełniając dość
liczne błędy formułuje zasady poprawnego
zachowania i zachowania bezpieczeństwa
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; z pewnym trudem zadaje
przekonuje i zachęca do niektórych
zachowań; dość liczne błędy czasami
zaburzają komunikację.

Uczeń z trudem i popełniając liczne błędy
prowadzi rozmowę na temat zachowania
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i
postępowania w razie wypadku. Nieudolnie
uczestniczy w dialogach; popełniając liczne
błędy, formułuje zasady poprawnego
zachowania i zachowania bezpieczeństwa i
przekazuje informacje przedstawione na
ilustracjach; z trudem zadaje przekonuje i
zachęca do niektórych zachowań; liczne błędy
znacznie zaburzają komunikację.
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VII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen - klasa VII

Welcome

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 1

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń pisze kwestionariusz, w którym zadaje
pytania o sposób spędzenia wakacji,
uczestniczy w pisemnej dyskusji na temat
fobii i obaw, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 2

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, wyraża emocje i
reaguje na emocje wyrażone przez inne
osoby, podtrzymuje rozmowę, prosi o
dodatkowe informacje i reaguje na
podane informacje stosując właściwe

Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, wyraża emocje i reaguje
na emocje wyrażone przez inne osoby,
podtrzymuje rozmowę, prosi o dodatkowe
informacje i reaguje na podane informacje
stosując właściwe formy grzecznościowe,

Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, wyraża emocje i reaguje
na emocje wyrażone przez inne osoby ,
podtrzymuje rozmowę, prosi o dodatkowe
informacje i reaguje na podane informacje
stosując właściwe formy grzecznościowe,

Uczeń prowadzi rozmowę o swoich
doświadczeniach, wyraża emocje i reaguje na
emocje wyrażone przez inne osoby ,
podtrzymuje rozmowę, prosi o dodatkowe
informacje i reaguje na podane informacje
stosując właściwe formy grzecznościowe,
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formy grzecznościowe i nie popełniając
większych błędów.

popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i
1 ORÓ m.in. opisywanie cech
charakteru, ważne wydarzenia w życiu,
zmianę miejsca zamieszkania, biografie
i programy treningowe oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 1
ORÓ m.in. opisywanie cech charakteru,
ważne wydarzenia w życiu, zmianę
miejsca zamieszkania, biografie i
programy treningowe oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 2 i 1 ORÓ m.in. opisywanie
cech charakteru, ważne wydarzenia w życiu,
zmianę miejsca zamieszkania, biografie i
programy treningowe oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 i 1 ORÓ m.in.
opisywanie cech charakteru, ważne
wydarzenia w życiu, zmianę miejsca
zamieszkania, biografie i programy
treningowe oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 2 i 1
ORÓ (w tym, m.in. przymiotniki
opisujące uczucia i emocje, ważne
wydarzenia w życiu, wyrażanie uczuć,
wyrażenia odnoszące się do czasu
przeszłego), konstrukcje zdań
pytających i odpowiedzi, czas present
perfect oraz wyrażenia already, yet,
since i for

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 i 1 ORÓ (w tym,
m.in. przymiotniki opisujące uczucia i
emocje, ważne wydarzenia w życiu,
wyrażanie uczuć, wyrażenia odnoszące się
do czasu przeszłego), konstrukcje zdań
pytających i odpowiedzi, czas present
perfect oraz wyrażenia already, yet, since i
for popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 i 1 ORÓ (w tym,
m.in. przymiotniki opisujące uczucia i
emocje, ważne wydarzenia w życiu,
wyrażanie uczuć, wyrażenia odnoszące się
do czasu przeszłego), konstrukcje zdań
pytających i odpowiedzi, czas present
perfect oraz wyrażenia already, yet, since i
for popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 i 1 ORÓ (w tym,
m.in. przymiotniki opisujące uczucia i
emocje, ważne wydarzenia w życiu,
wyrażanie uczuć, wyrażenia odnoszące się do
czasu przeszłego), konstrukcje zdań
pytających i odpowiedzi, czas present perfect
oraz wyrażenia already, yet, since i for
popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

Uczeń pisze wiadomość e-mail przekazując
wiadomości i opisując osoby oraz notatkę
biograficzną, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.
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UNIT 3

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o możliwych
zmianach w przyszłości, wyraża
życzenia, intencje, decyzje i plany, pyta
o wskazanie drogi i udziela odpowiedzi
na pytania o drogę nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę o możliwych
zmianach w przyszłości, wyraża życzenia,
intencje, decyzje i plany, pyta o wskazanie
drogi i udziela odpowiedzi na pytania o
drogę popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o możliwych
zmianach w przyszłości, wyraża życzenia,
intencje, decyzje i plany, pyta o wskazanie
drogi i udziela odpowiedzi na pytania o
drogę popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę o możliwych
zmianach w przyszłości, wyraża życzenia,
intencje, decyzje i plany, pyta o wskazanie
drogi i udziela odpowiedzi na pytania o drogę
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i
8 ORÓ m.in. wakacje w przyszłości,
materiały informacyjne na temat
wakacji, miejsca pobytu na wakacjach ,
środki transportu, nazwy miejsc,
festiwali i obchodów oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 8
ORÓ m.in. wakacje w przyszłości,
materiały informacyjne na temat wakacji,
miejsca pobytu na wakacjach, środki
transportu , nazwy miejsc, festiwali i
obchodów oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 3 i 8 ORÓ m.in. wakacje w
przyszłości, materiały informacyjne na temat
wakacji, miejsca pobytu na wakacjach ,
środki transportu , nazwy miejsc, festiwali i
obchodów oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 i 8 ORÓ m.in.
wakacje w przyszłości, materiały
informacyjne na temat wakacji, miejsca
pobytu na wakacjach , środki transportu,
nazwy miejsc, festiwali i obchodów oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
wakacjami, korzystaniem z różnych
środków transportu, wskazywaniem
drogi, festiwalami i wakacjami w
przyszłości.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z wakacjami, korzystaniem z
różnych środków transportu,
wskazywaniem drogi, festiwalami i
wakacjami w przyszłości, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 3 i 8
ORÓ (w tym, m.in. środki transportu,
nazwy przedmiotów potrzebnych w
podróży, rodzaje zakwaterowania na
wakacjach, typy wakacji, festiwale,
wyrażenia odnoszące się do czasu
przyszłego), przymiotniki w stopniu
wyższym i najwyższym, czasowniki
will, may i might.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 i 8 ORÓ (w tym,
m.in. środki transportu, nazwy
przedmiotów potrzebnych w podróży,
rodzaje zakwaterowania na wakacjach,
typy wakacji, festiwale, wyrażenia
odnoszące się do czasu przyszłego),
przymiotniki w stopniu wyższym i
najwyższym, czasowniki will, may i might
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 i 8 ORÓ (w tym,
m.in. środki transportu, nazwy przedmiotów
potrzebnych w podróży, rodzaje
zakwaterowania na wakacjach, typy wakacji,
festiwale, wyrażenia odnoszące się do czasu
przyszłego), przymiotniki w stopniu
wyższym i najwyższym, czasowniki will,
may i might popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 i 8 ORÓ (w tym,
m.in. środki transportu, nazwy przedmiotów
potrzebnych w podróży,rodzaje
zakwaterowania na wakacjach, typy wakacji,
festiwale, wyrażenia odnoszące się do czasu
przyszłego), przymiotniki w stopniu wyższym
i najwyższym, czasowniki will, may i might
popełniając bardzo liczne błędy.
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy wiadomość w formie
kartki z wakacji, ogłoszenie reklamowe
atrakcyjnego miejsca na wakacje i wpis
na blogu dotyczący przekonań na temat
zmian w przyszłości nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

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

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

Uczeń tworzy wiadomość w formie kartki z
wakacji, ogłoszenie reklamowe atrakcyjnego
miejsca na wakacje i wpis na blogu dotyczący
przekonań na temat zmian w przyszłości,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 4

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę o
czynnościach rutynowych, rzeczach,
które lubi i których nie lubi wyraża i
reaguje na prośby, stosując właściwe
formy grzecznościowe i nie popełniając
większych błędów.

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i
3 ORÓ m.in. życie rodzinne, czynności
codzienne i obchody świąt, styl życia
nastolatków, podanie o pracę sezonową,
marzenia i ambicje oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 3
ORÓ m.in. życie rodzinne, czynności
codzienne i obchody świąt, styl życia
nastolatków, podanie o pracę sezonową,
marzenia i ambicje oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 4 i 3 ORÓ m.in. życie rodzinne,
czynności codzienne i obchody świąt, styl
życia nastolatków, podanie o pracę
sezonową, marzenia i ambicje oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 i 3 ORÓ m.in.
życie rodzinne, czynności codzienne i
obchody świąt, styl życia nastolatków,
podanie o pracę sezonową, marzenia i
ambicje oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
umiejętnościami, planami stylem życia,
relacjami w rodzinie i wspólnym
spędzaniem czasu.

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 4 i 3
ORÓ (w tym, m.in. nazwy czynności
rutynowych i wykonywanych w czasie
wolnym, rzeczowniki przymiotniki
opisujące pozytywne cechy), czasowniki
z formami –ing i to + infinitive, czasy

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 i 3 ORÓ (w tym,
m.in. nazwy czynności rutynowych i
wykonywanych w czasie wolnym,
rzeczowniki przymiotniki opisujące
pozytywne cechy), czasowniki z formami
–ing i to + infinitive czasy present simple i

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 i 3 ORÓ (w tym,
m.in. nazwy czynności rutynowych i
wykonywanych w czasie wolnym,
rzeczowniki przymiotniki opisujące
pozytywne cechy), czasowniki z formami –
ing i to + infinitive czasy present simple i

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 i 3 ORÓ (w tym,
m.in. nazwy czynności rutynowych i
wykonywanych w czasie wolnym,
rzeczowniki przymiotniki opisujące
pozytywne cechy), czasowniki z formami –
ing i to + infinitive czasy present simple i
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present simple i present continuous,
zaimki zwrotnie i formy dzierżawcze.

present continuous, zaimki zwrotnie i
formy dzierżawcze popełniając nieliczne
błędy.

present continuous, zaimki zwrotnie i formy
dzierżawcze popełniając liczne błędy.

present continuous, zaimki zwrotnie i formy
dzierżawcze popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

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

UNIT 5

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i
4 ORÓ m.in. nazwy zajęć
pozalekcyjnych, opis szkoły, zdawanie
egzaminów, obowiązki domowe,
dzielenie obowiązków, relacje rodziców
i dzieci, problemy nastolatków oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 4
ORÓ m.in. nazwy zajęć pozalekcyjnych,
opis szkoły, zdawanie egzaminów,
obowiązki domowe, dzielenie
obowiązków, relacje rodziców i dzieci,
problemy nastolatków oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w 5 i 4 ORÓ m.in. nazwy zajęć
pozalekcyjnych, opis szkoły, zdawanie
egzaminów, obowiązki domowe, dzielenie
obowiązków, relacje rodziców i dzieci,
problemy nastolatków oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 5 i 4 ORÓ m.in. nazwy zajęć
pozalekcyjnych, opis szkoły, zdawanie
egzaminów, obowiązki domowe, dzielenie
obowiązków, relacje rodziców i dzieci,
problemy nastolatków oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z formami nauczania, regułami
panującymi w szkole, obowiązkami
domowymi, dzieleniem obowiązków, relacji
pomiędzy dziećmi a rodzicami popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 5 i 4
ORÓ (w tym, m.in. wyrażania związane
ze szkołą i nauką, nazwy prac i
obowiązków domowych, wyrażenia
związane z wolnością osobistą i różnicą
pokoleń), czasowniki służące do
wyrażania pozwolenia, zakazu i
obowiązku: must, mustn’t, have to, don’t
have to, czasowniki modalne must, can,
may czasy present simple, present
continuous, past simple i past
continuous

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 5 i 4
ORÓ (w tym, m.in. wyrażania związane ze
szkołą i nauką, nazwy prac i obowiązków
domowych, wyrażenia związane z
wolnością osobistą i różnicą pokoleń),
czasowniki służące do wyrażania
pozwolenia, zakazu i obowiązku: must,
mustn’t, have to, don’t have to, czasowniki
modalne must, can, may czasy present
simple, present continuous, past simple i
past continuous popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 5 i 4 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażania związane ze szkołą i nauką,
nazwy prac i obowiązków domowych,
wyrażenia związane z wolnością osobistą i
różnicą pokoleń), czasowniki służące do
wyrażania pozwolenia, zakazu i obowiązku:
must, mustn’t, have to, don’t have to,
czasowniki modalne must, can, may czasy
present simple, present continuous, past
simple i past continuous popełniając liczne
błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 5 i 4 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażania związane ze szkołą i nauką,
nazwy prac i obowiązków domowych,
wyrażenia związane z wolnością osobistą i
różnicą pokoleń), czasowniki służące do
wyrażania pozwolenia, zakazu i obowiązku:
must, mustn’t, have to, don’t have to,
czasowniki modalne must, can, may czasy
present simple, present continuous, past
simple i past continuous popełniając bardzo
liczne błędy.

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

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

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

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

UNIT 6

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i
7 ORÓ m.in. jedzenie w restauracji,
zakupy, określanie stylu i rozmiaru,
reklamacje, sklepy, wydawanie
pieniędzy oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 7
ORÓ m.in. jedzenie w restauracji, zakupy,
określanie stylu i rozmiaru, reklamacje,
sklepy, wydawanie pieniędzy oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 6 i 7 ORÓ m.in. jedzenie w
restauracji, zakupy, określanie stylu i
rozmiaru, reklamacje, sklepy, wydawanie
pieniędzy oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 6 i 7 ORÓ m.in. jedzenie w
restauracji, zakupy, określanie stylu i
rozmiaru, reklamacje, sklepy, wydawanie
pieniędzy oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.
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błędów.

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

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 6 i 7
ORÓ (w tym, m.in. nazwy ubrań,
materiałów i akcesoriów, przymiotniki o
silnym zabarwieniu, wyrażenia
związane z pieniędzmi i robieniem
zakupów), zaimki nieokreślone some-,
any-, no- oraz przysłówki stopnia:
really, very etc., formy czasu past simple
was/ were, zaimki this/ that, these/
those.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 6 i 7
ORÓ (w tym, m.in. nazwy ubrań,
materiałów i akcesoriów, przymiotniki o
silnym zabarwieniu, wyrażenia związane z
pieniędzmi i robieniem zakupów), zaimki
nieokreślone some-, any-, no- oraz
przysłówki stopnia: really, very etc. formy
czasu past simple was/ were, zaimki this/
that, these/ those popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 6 i 7 ORÓ (w tym,
m.in. nazwy ubrań, materiałów i akcesoriów,
przymiotniki o silnym zabarwieniu,
wyrażenia związane z pieniędzmi i
robieniem zakupów), zaimki nieokreślone
some-, any-, no- oraz przysłówki stopnia:
really, very etc. formy czasu past simple
was/ were, zaimki this/ that, these/ those
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 6 i 7 ORÓ (w tym,
m.in. nazwy ubrań, materiałów i akcesoriów,
przymiotniki o silnym zabarwieniu,
wyrażenia związane z pieniędzmi i robieniem
zakupów), zaimki nieokreślone some-, any-,
no- oraz przysłówki stopnia: really, very etc.
formy czasu past simple was/ were, zaimki
this/ that, these/ those popełniając bardzo
liczne błędy.

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

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

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

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

UNIT 7 + 5 ORÓ Praca

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

Uczeń przekazuje dobre i złe wiadomości i
reaguje na informacje oraz prowadzi
rozmowę o zachowaniach na rzecz
środowiska naturalnego, prosi o radę, udziela
rad i reaguje na udzielone rady, stosując
formy grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i
5 ORÓ ( m. in. praca, czynności i
zawody, zagrożone gatunki,
pozyskiwanie funduszy, akcje
charytatywne, sytuacje hipotetyczne
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 5
ORÓ (m. in. praca, czynności i zawody,
zagrożone gatunki, pozyskiwanie
funduszy, akcje charytatywne, sytuacje
hipotetyczne oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 7 i 5 ORÓ (m. in. praca,
czynności i zawody, zagrożone gatunki,
pozyskiwanie funduszy, akcje charytatywne,
sytuacje hipotetyczne oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 7 i 5 ORÓ (m. in. praca,
czynności i zawody, zagrożone gatunki,
pozyskiwanie funduszy, akcje charytatywne,
sytuacje hipotetyczne oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 7 i 5
ORÓ (w tym, m. in. wyrażenia związane
z pracą, zawodami, obowiązkami
pracownika oraz ochroną środowiska,
organizacjami charytatywnymi
pozyskiwaniem funduszy), rozumie i
tworzy zdania używając zerowego,
pierwszego i drugiego trybu
warunkowego, form odnoszących się do
przyszłości: will i going to oraz wyrażeń
z przyimkami at, in, as, by etc. .

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 7 i 5
ORÓ (w tym, m.in. wyrażenia związane z
pracą, zawodami, obowiązkami
pracownika oraz ochroną środowiska,
organizacjami charytatywnymi
pozyskiwaniem funduszy), rozumie i
tworzy zdania używając zerowego,
pierwszego i drugiego trybu
warunkowego, form odnoszących się do
przyszłości: will i going to oraz wyrażeń z
przyimkami at, in, as, by etc. popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 7 i 5 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażenia związane z pracą,
zawodami, obowiązkami pracownika oraz
ochroną środowiska, organizacjami
charytatywnymi pozyskiwaniem funduszy),
rozumie i tworzy zdania używając zerowego,
pierwszego i drugiego trybu warunkowego,
form odnoszących się do przyszłości: will i
going to oraz wyrażeń z przyimkami at, in,
as, by etc. popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 7 i 5 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażenia związane z pracą, zawodami,
obowiązkami pracownika oraz ochroną
środowiska, organizacjami charytatywnymi
pozyskiwaniem funduszy), rozumie i tworzy
zdania używając zerowego, pierwszego i
drugiego trybu warunkowego, form
odnoszących się do przyszłości: will i going
to oraz wyrażeń z przyimkami at, in, as, by
etc. popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

Uczeń pisze wiadomość na portalu
społecznościowym, tworzy dialog na temat
możliwych zachowań w opisanych
sytuacjach, opisuje problemy dzikich zwierząt
i pisze list e-mail z prośbą o wsparcie działań
na rzecz środowiska, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy
i stylu.
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UNIT 8

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

Uczeń prowadzi rozmowę o miejscu
zamieszkania, czynnościach wykonywanych
w domu, planowaniu idealnego budynku,
reaguje na informacje, wyraża niedowierzanie
i ulgę, stosując formy grzecznościowe i
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i
2 ORÓ m.in. mieszkanie, pomieszczenia
i sprzęty, okolice, proces budowania,
projekty budynków, tradycyjnych
budowli, innowacji, szlak bursztynowy i
produkcja biżuterii oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 2
ORÓ m.in. mieszkanie, pomieszczenia i
sprzęty, okolice, proces budowania,
projekty budynków, tradycyjnych budowli,
innowacji, szlak bursztynowy i produkcja
biżuterii oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 8 i 2 ORÓ m.in. mieszkanie,
pomieszczenia i sprzęty, okolice, proces
budowania, projekty budynków,
tradycyjnych budowli, innowacji, szlak
bursztynowy i produkcja biżuterii oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 8 i 2 ORÓ m.in. mieszkanie;
pomieszczenia i sprzęty, okolice, proces
budowania, projekty budynków, tradycyjnych
budowli, innowacji, szlak bursztynowy i
produkcja biżuterii oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

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

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z opisem
miejsca zamieszkania, budowaniem,
opisywaniem budowli i przedmiotów oraz
materiałów, z których są wykonane,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 8 i 2
ORÓ (w tym, m.in. wyrażenia związane
z typem miejsca zamieszkania,
określeniem położenia, budowle,
materiały budowlane i ich struktura i
wygląd, czasowniki służące do opisu
procesu budowania), rozumie i tworzy
zdania w stronie biernej, stosuje czas
present simple i past simple, konstrukcje
There is/ There are i określniki
ilościowe some, any, a lot of etc..

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 8 i 2
ORÓ (w tym, m.in. wyrażenia związane z
typem miejsca zamieszkania, określeniem
położenia, budowle, materiały budowlane
i ich struktura i wygląd, czasowniki
służące do opisu procesu budowania),
rozumie i tworzy zdania w stronie biernej
czasu present simple i past simple, stosuje
czas present simple i past simple,
konstrukcje There is/ There are i
określniki ilościowe some, any, a lot of

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 8 i 2 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażenia związane z typem miejsca
zamieszkania, określeniem położenia,
budowle, materiały budowlane i ich
struktura i wygląd, czasowniki służące do
opisu procesu budowania) , rozumie i tworzy
zdania w stronie biernej czasu present simple
i past simple, stosuje czas present simple i
past simple, konstrukcje There is/ There are i
określniki ilościowe some, any, a lot of etc..
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 8 i 2 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażenia związane z typem miejsca
zamieszkania, określeniem położenia,
budowle, materiały budowlane i ich struktura
i wygląd, czasowniki służące do opisu
procesu budowania) , rozumie i tworzy zdania
w stronie biernej czasu present simple i past
simple, stosuje czas present simple i past
simple, konstrukcje There is/ There are i
określniki ilościowe some, any, a lot of etc..
popełniając bardzo liczne błędy.
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etc.. popełniając nieliczne błędy.

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

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

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

Uczeń pisze wiadomość dla magazynu
internetowego, opisuje budynek i
przygotowuje punkty do prezentacji
reklamującej produkt, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy
i stylu.

UNIT 9

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
zwyczajów żywieniowych, planów na
weekend, spekuluje i domyśla się tego, co
mogło wydarzyć lub się wydarzyło,
wyraża prośby i reaguje na nie popełniając
niewielkie błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

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

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
zwyczajów żywieniowych, planów na
weekend, spekuluje i domyśla się tego, co
mogło wydarzyć lub się wydarzyło, wyraża
prośby i reaguje na nie popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 9 i
6 ORÓ m.in. żywienie, potrawy, lokale
gastronomiczne, styl życia, diety,
powody ich stosowania, utrzymanie
formy i odczuć oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 9 i 6
ORÓ m.in. żywienie, potrawy, lokale
gastronomiczne, styl życia, diety, powody
ich stosowania, utrzymanie formy i odczuć
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 9 i 6 ORÓ m.in. żywienie,
potrawy, lokale gastronomiczne, styl życia,
diety, powody ich stosowania, utrzymanie
formy i odczuć oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 9 i 6 ORÓ m.in. żywienie,
potrawy, lokale gastronomiczne, styl życia,
diety, powody ich stosowania, utrzymanie
formy i odczuć oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
lokalami gastronomicznymi, potrawami,
gotowaniem, planami na przyszłość,
zdrowemu odżywianiu i zachowaniu
dobrej formy fizycznej.

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

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

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z lokalami
gastronomicznymi, potrawami, gotowaniem,
planami na przyszłość, zdrowemu odżywianiu
i zachowaniu dobrej formy fizycznej,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 9 i 6
ORÓ (w tym, m.in. wyrażenia związane
z żywieniem, przepisami kulinarnymi,
zamawianiem potraw w restauracji
trybem życia), rozumie i tworzy zdania
z czasownikami z przyimkiem (Phrasal
verbs), przysłówkami częstotliwości,
rzeczownikami w liczbie pojedynczej i
mnogiej oraz zdania z formami be going
to, will, can, could i be able to.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 9 i 6
ORÓ (w tym, m.in. wyrażenia związane z
żywieniem, przepisami kulinarnymi,
zamawianiem potraw w restauracji trybem
życia), rozumie i tworzy zdania z
czasownikami z przyimkiem (Phrasal
verbs) przysłówkami częstotliwości,
rzeczownikami w liczbie pojedynczej i
mnogiej oraz zdania z formami be going
to, will, can, could i be able to popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 9 i 6 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażenia związane z żywieniem,
przepisami kulinarnymi, zamawianiem
potraw w restauracji trybem życia), rozumie
i tworzy zdania z czasownikami z
przyimkiem (Phrasal verbs) przysłówkami
częstotliwości, rzeczownikami w liczbie
pojedynczej i mnogiej oraz zdania z formami
be going to, will, can, could i be able to
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 9 i 6 ORÓ (w tym,
m.in. wyrażenia związane z żywieniem,
przepisami kulinarnymi, zamawianiem
potraw w restauracji trybem życia), rozumie i
tworzy zdania z czasownikami z przyimkiem
(Phrasal verbs) przysłówkami częstotliwości,
rzeczownikami w liczbie pojedynczej i
mnogiej oraz zdania z formami be going to,
will, can, could i be able to popełniając
bardzo liczne błędy.

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

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

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

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

VIII. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen - klasa VIII

Welcome

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę z na temat
aklimatyzowania się w szkole,
zawierania przyjaźni i opisuje ludzi, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
aklimatyzowania się w szkole, zawierania
przyjaźni i opisuje ludzi, popełniając
niewielkie błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
aklimatyzowania się w szkole, zawierania
przyjaźni i opisuje ludzi, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
aklimatyzowania się w szkole, zawierania
przyjaźni i opisuje ludzi, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

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

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

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

Uczeń rozumie część prostych wypowiedzi
pisemnych w postaci wiadomości tekstowych
dotyczących uczestnictwa w kulturze i
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
relacjami i przyjaźnią, filmami oraz
literaturą i bohaterami filmów i książek.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
relacjami i przyjaźnią, filmami oraz
literaturą i bohaterami filmów i książek,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z relacjami i przyjaźnią, filmami
oraz literaturą i bohaterami filmów i książek,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z relacjami i przyjaźnią, filmami
oraz literaturą i bohaterami filmów i książek,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze notatkę na temat
wybranego filmu oraz uczestniczy w
pisemnej dyskusji na temat zawierania
przyjaźni, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze notatkę na temat wybranego
filmu oraz uczestniczy w pisemnej
dyskusji na temat zawierania przyjaźni,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze notatkę na temat wybranego
filmu oraz uczestniczy w pisemnej dyskusji
na temat zawierania przyjaźni, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze notatkę na temat wybranego
filmu oraz uczestniczy w pisemnej dyskusji
na temat zawierania przyjaźni, popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy
i stylu.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia na język
polski oraz przekształca zdania
używając podanych słów, nie
popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język polski
oraz przekształca zdania używając
podanych słów, popełniając niewielkie
błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język polski
oraz przekształca zdania używając podanych
słów, popełniając liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język polski
oraz przekształca zdania używając podanych
słów, popełniając bardzo liczne błędy.

Słownictwo i gramatyka Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziałuWelcome (w
tym, m.in., czasowniki z przyimkiem
opisujące relacje, nazwy gatunków
literackic i filmowych, dopełniacz
saksoński, przymiotniki i zaimki
dzierżawcze oraz czas present simple i
present coontinuous.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziałuWelcome (w tym,
m.in., czasowniki z przyimkiem opisujące
relacje, nazwy gatunków literackic i
filmowych, dopełniacz saksoński,
przymiotniki i zaimki dzierżawcze oraz
czas present simple i present coontinuous,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziałuWelcome (w tym,
m.in., czasowniki z przyimkiem opisujące
relacje, nazwy gatunków literackic i
filmowych, dopełniacz saksoński,
przymiotniki i zaimki dzierżawcze oraz czas
present simple i present coontinuous,
popełniając liczne błędy.

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo
z rozdziałuWelcome (w tym, m.in.,
czasowniki z przyimkiem opisujące relacje,
nazwy gatunków literackic i filmowych,
dopełniacz saksoński, przymiotniki i zaimki
dzierżawcze oraz czas present simple i
present coontinuous, popełniając bardzo
liczne błędy.

UNIT 1

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę opisując
osoby, udziela rad i odpowiada na rady,
opowiada o problemach innych osób i
przedstawia rozwiązania problemów,
prowadzi rozmowę na temat czynności
wykonywanych w czasie wolnym,
relacji z rodziną i znajomymi oraz
nawiązywania znajomości, wyraża
swoją opinię na temat znaczenia relacji i
oglądania telewizji, zaprasza i

Uczeń prowadzi rozmowę opisując osoby,
udziela rad i odpowiada na rady, opowiada
o problemach innych osób i przedstawia
rozwiązania problemów, prowadzi
rozmowę na temat czynności
wykonywanych w czasie wolnym, relacji z
rodziną i znajomymi oraz nawiązywania
znajomości, wyraża swoją opinię na temat
znaczenia relacji i oglądania telewizji,
zaprasza i odpowiada na zaproszenie,

Uczeń prowadzi rozmowę opisując osoby,
udziela rad i odpowiada na rady, opowiada o
problemach innych osób i przedstawia
rozwiązania problemów, prowadzi rozmowę
na temat czynności wykonywanych w czasie
wolnym, relacji z rodziną i znajomymi oraz
nawiązywania znajomości, wyraża swoją
opinię na temat znaczenia relacji i oglądania
telewizji, zaprasza i odpowiada na
zaproszenie, popełniając błędy językowe,

Uczeń prowadzi rozmowę opisując osoby,
udziela rad i odpowiada na rady, opowiada o
problemach innych osób i przedstawia
rozwiązania problemów, prowadzi rozmowę
na temat czynności wykonywanych w czasie
wolnym, relacji z rodziną i znajomymi oraz
nawiązywania znajomości, wyraża swoją
opinię na temat znaczenia relacji i oglądania
telewizji, zaprasza i odpowiada na
zaproszenie, popełniając błędy językowe,
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odpowiada na zaproszenie nie
popełniając większych błędów.

popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
m.in. związki międzyludzkie, relacje,
planowanie wycieczki, oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
m.in. związki międzyludzkie, relacje,
planowanie wycieczki oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 1
m.in. związki międzyludzkie, relacje,
planowanie wycieczki oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 1
m.in. związki międzyludzkie, relacje,
planowanie wycieczki oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane ze
związkami międzyludzkimi,
nawiązywaniem znajomości oraz
umawianiem się, nie popełniając
błędów.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane ze związkami międzyludzkimi,
nawiązywaniem znajomości oraz
umawianiem się, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane ze związkami międzyludzkimi,
nawiązywaniem znajomości oraz
umawianiem się, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane ze związkami międzyludzkimi,
nawiązywaniem znajomości oraz
umawianiem się, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
zapraszaniem i tytuły programów na
język polski, tłumaczy nazwy polskich
programów na angielski oraz
przekształca zdania używając podanych
słów, nie popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
zapraszaniem i tytuły programów na język
polski, tłumaczy nazwy polskich
programów na angielski oraz przekształca
zdania używając podanych słów,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
zapraszaniem i tytuły programów na język
polski, tłumaczy nazwy polskich programów
na angielski oraz przekształca zdania
używając podanych słów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
zapraszaniem i tytuły programów na język
polski, tłumaczy nazwy polskich programów
na angielski oraz przekształca zdania
używając podanych słów popełniając bardzo
liczne błędy.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 1 (w
tym, m.in., cechy charakteru, wyrazy z
przedrostkiem self-, przymiotniki o
przeciwnym znaczeniu tworzone za
pomocą przedrostków dis-, im- i un-,
określenia czasu: just, ever, never,
already, how long, since, for, Zaimek
zwrotny each other, czasowniki
określające relacje, spójniki, zwroty
wyrażające zaproszenie i odpowiadające
na zaproszenie), czasy present perfect
oraz present simple .

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in.,
cechy charakteru, wyrazy z przedrostkiem
self-, przymiotniki o przeciwnym
znaczeniu tworzone za pomocą
przedrostków dis-, im- i un-, określenia
czasu: just, ever, never, already, how long,
since, for, Zaimek zwrotny each other,
czasowniki określające relacje, spójniki,
zwroty wyrażające zaproszenie i
odpowiadające na zaproszenie), czasy
present perfect oraz present simple,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in.,
cechy charakteru, wyrazy z przedrostkiem
self-, przymiotniki o przeciwnym znaczeniu
tworzone za pomocą przedrostków dis-, im- i
un-, określenia czasu: just, ever, never,
already, how long, since, for, Zaimek
zwrotny each other, czasowniki określające
relacje, spójniki, zwroty wyrażające
zaproszenie i odpowiadające na
zaproszenie), czasy present perfect oraz
present simple, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., cechy
charakteru, wyrazy z przedrostkiem self-,
przymiotniki o przeciwnym znaczeniu
tworzone za pomocą przedrostków dis-, im- i
un-, określenia czasu: just, ever, never,
already, how long, since, for, Zaimek zwrotny
each other, czasowniki określające relacje,
spójniki, zwroty wyrażające zaproszenie i
odpowiadające na zaproszenie), czasy present
perfect oraz present simple, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze notatkę na temat spędzania
czasu wolnego, negatywnego
doświadczenia, zabawnego zdarzenia
oraz zadania domowego, wpis na blogu
na temat swoich zainteresowań,
uczestniczy w pisemnej dyskusji na

Uczeń pisze notatkę na temat spędzania
czasu wolnego, negatywnego
doświadczenia, zabawnego zdarzenia oraz
zadania domowego, wpis na blogu na
temat swoich zainteresowań, uczestniczy
w pisemnej dyskusji na temat organizacji

Uczeń pisze notatkę na temat spędzania
czasu wolnego, negatywnego doświadczenia,
zabawnego zdarzenia oraz zadania
domowego, wpis na blogu na temat swoich
zainteresowań, uczestniczy w pisemnej
dyskusji na temat organizacji pomagających

Uczeń pisze notatkę na temat spędzania czasu
wolnego, negatywnego doświadczenia,
zabawnego zdarzenia oraz zadania
domowego, wpis na blogu na temat swoich
zainteresowań, uczestniczy w pisemnej
dyskusji na temat organizacji pomagających
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temat organizacji pomagających osobom
samotnym, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

pomagających osobom samotnym,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

osobom samotnym, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą
formę i styl.

osobom samotnym, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy
i stylu.

Mediacja Uczeń przekształca fragmenty ulotki na
bardziej zwięzłe, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń przekształca fragmenty ulotki na
bardziej zwięzłe, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń przekształca fragmenty ulotki na
bardziej zwięzłe, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń przekształca fragmenty ulotki na
bardziej zwięzłe, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 2

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
przychodzenia chorych uczniów do
szkoły, stanu zdrowia, nagłego
problemu zdrowotnego, udziela rad,
podtrzymuje rozmowę, prosi o
dodatkowe informacje i reaguje na
podane informacje, stosując właściwe
formy grzecznościowe i nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
przychodzenia chorych uczniów do szkoły,
stanu zdrowia, nagłego problemu
zdrowotnego, udziela rad, podtrzymuje
rozmowę, prosi o dodatkowe informacje i
reaguje na podane informacje, popełniając
niewielkie błędy językowe, niewpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
przychodzenia chorych uczniów do szkoły,
stanu zdrowia, nagłego problemu
zdrowotnego, udziela rad, prosi o dodatkowe
informacje i reaguje na podane informacje,
podtrzymuje rozmowę, prosi o dodatkowe
informacje i reaguje na podane informacje,
stosując właściwe formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
przychodzenia chorych uczniów do szkoły,
stanu zdrowia, nagłego problemu
zdrowotnego, udziela rad, podtrzymuje
rozmowę, prosi o dodatkowe informacje i
reaguje na podane informacje, stosując
właściwe formy grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
m.in. choroby i ich objawy, nagłe
problemy zdrowotne, dbanie o zdrowie i
aplikacje zdrowotne oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
m.in. choroby i ich objawy, nagłe
problemy zdrowotne, dbanie o zdrowie i
aplikacje zdrowotne oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 2 m.in. choroby i ich objawy,
nagłe problemy zdrowotne, dbanie o zdrowie
i aplikacje zdrowotne oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 2 m.in. choroby i
ich objawy, nagłe problemy zdrowotne,
dbanie o zdrowie i aplikacje zdrowotne oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane ze
stanem zdrowia, chronieniem się przed
zarażeniem i korzystaniem z pomocy
lekarza.

Uczeń płynnie uzyskuje i przekazuje
informacje związane ze stanem zdrowia,
chronieniem się przed zarażeniem i
korzystaniem z pomocy lekarza,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane ze stanem zdrowia, chronieniem
się przed zarażeniem i korzystaniem z
pomocy lekarza, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane ze stanem zdrowia, chronieniem się
przed zarażeniem i korzystaniem z pomocy
lekarza, popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 2 (w
tym, m.in. czasowniki, rzeczowniki i
przymiotniki opisujące problemy
zdrowotne, słownictwo związane z
chorobami, spójniki as, because, but,
czasowniki z przyimkiem i wyrażenia
określające samopoczucie, czasowniki
be / feel / get, wyrażenia związane z
pozyskiwaniem informacji i udzielaniem
wyjaśnień oraz leczeniem), czas present
simple, past perfect oraz wyrażenia
already, yet, for, since i just.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in.
czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki
opisujące problemy zdrowotne,
słownictwo związane z chorobami,
spójniki as, because, but, czasowniki z
przyimkiem i wyrażenia określające
samopoczucie, czasowniki be / feel / get,
wyrażenia związane z pozyskiwaniem
informacji i udzielaniem wyjaśnień oraz
leczeniem), czas present simple, past
perfect oraz wyrażenia already, yet, for,
since i just, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in.
czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki
opisujące problemy zdrowotne, słownictwo
związane z chorobami, spójniki as, because,
but, czasowniki z przyimkiem i wyrażenia
określające samopoczucie, czasowniki be /
feel / get, wyrażenia związane z
pozyskiwaniem informacji i udzielaniem
wyjaśnień oraz leczeniem), czas present
simple, past perfect oraz wyrażenia already,
yet, for, since i just, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in.
czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki
opisujące problemy zdrowotne, słownictwo
związane z chorobami, spójniki as, because,
but, czasowniki z przyimkiem i wyrażenia
określające samopoczucie, czasowniki be /
feel / get, wyrażenia związane z
pozyskiwaniem informacji i udzielaniem
wyjaśnień oraz leczeniem), czas present
simple, past perfect oraz wyrażenia already,
yet, for, since i just, popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze notatkę na temat swojego
samopoczucia w czasie choroby i
wydarzeń z dzieciństwa, wpis na blogu
związany ze zdrowiem, zaproszenie na
spotkanie z lekarzem oraz zakończenie
rozprawki, na forum klasowym
prowadzi dyskusję na temat zmysłów,
aplikacji pro-zdrowotnych oraz
sposobów zapobiegania
rozprzestrzeniania się chorób, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze notatkę na temat swojego
samopoczucia w czasie choroby i
wydarzeń z dzieciństwa, wpis na blogu
związany ze zdrowiem, zaproszenie na
spotkanie z lekarzem oraz zakończenie
rozprawki, na forum klasowym prowadzi
dyskusję na temat zmysłów, aplikacji pro-
zdrowotnych oraz sposobów zapobiegania
rozprzestrzeniania się chorób, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze notatkę na temat swojego
samopoczucia w czasie choroby i wydarzeń
z dzieciństwa, wpis na blogu związany ze
zdrowiem, zaproszenie na spotkanie z
lekarzem oraz zakończenie rozprawki, na
forum klasowym prowadzi dyskusję na
temat zmysłów, aplikacji pro-zdrowotnych
oraz sposobów zapobiegania
rozprzestrzeniania się chorób, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze notatkę na temat swojego
samopoczucia w czasie choroby i wydarzeń z
dzieciństwa, wpis na blogu związany ze
zdrowiem, zaproszenie na spotkanie z
lekarzem oraz zakończenie rozprawki, na
forum klasowym prowadzi dyskusję na temat
zmysłów, aplikacji pro-zdrowotnych oraz
sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się
chorób, popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

Mediacja Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
angielskiego tekstu, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
angielskiego tekstu, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
angielskiego tekstu, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą formę
i styl wypowiedzi, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
angielskiego tekstu, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą formę
i styl wypowiedzi, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy
i stylu.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
samopoczuciem na polski oraz
przekształca zdania używając podanych
słów oraz czasu past perfect, nie
popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
samopoczuciem na polski oraz
przekształca zdania używając podanych
słów oraz czasu past perfect, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
samopoczuciem na polski oraz przekształca
zdania używając podanych słów oraz czasu
past perfect, popełniając liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia związane z
samopoczuciem na polski oraz przekształca
zdania używając podanych słów oraz czasu
past perfect, popełniając bardzo liczne błędy.
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UNIT 3

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
przesądów w Polsce, wyboru jednej z
atrakcji kulturalnych, polskich i
angielskich tytułów dzieł sztuki,
wskazanego dzieła sztuki, umiejętności
różnych twórców, wyraża pewność i
wątpliwości oraz stosuje formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
przesądów w Polsce, wyboru jednej z
atrakcji kulturalnych, polskich i
angielskich tytułów dzieł sztuki,
wskazanego dzieła sztuki, umiejętności
różnych twórców, wyraża pewność i
wątpliwości oraz stosuje formy
grzecznościowe, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
przesądów w Polsce, wyboru jednej z
atrakcji kulturalnych, polskich i angielskich
tytułów dzieł sztuki, wskazanego dzieła
sztuki, umiejętności różnych twórców,
wyraża pewność i wątpliwości oraz stosuje
formy grzecznościowe, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi na temat przesądów w
Polsce, wyboru jednej z atrakcji kulturalnych,
polskich i angielskich tytułów dzieł sztuki,
wskazanego dzieła sztuki, umiejętności
różnych twórców, wyraża pewność i
wątpliwości oraz stosuje formy
grzecznościowe, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3
m.in. przesądy, wydarzenia kulturalne,
odwiedzanie muzeów, rozwijanie
kreatywności oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3
m.in. przesądy, wydarzenia kulturalne,
odwiedzanie muzeów, rozwijanie
kreatywności oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 3 m.in. przesądy, wydarzenia
kulturalne, odwiedzanie muzeów, rozwijanie
kreatywności oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 3 m.in. przesądy,
wydarzenia kulturalne, odwiedzanie muzeów,
rozwijanie kreatywności oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
przesądami, wydarzeniami kulturalnymi
i dziełami sztuki.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z przesądami, wydarzeniami
kulturalnymi i dziełami sztuki, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z przesądami, wydarzeniami
kulturalnymi i dziełami sztuki, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z przesądami,
wydarzeniami kulturalnymi i dziełami sztuki,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 3 (w
tym, m.in. wyrażenia związane z kulturą
i sztuką, uczestnictwem w kulturze,
rzeczowniki z przyrostkiem –scape,
przyrostki – nazwy twórców, wyrażenia
odnoszące się do określania pewności
oraz wątpliwości), pytania pośrednie,
zdania z dopełnieniem bliższym i
dalszym.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z kulturą i sztuką,
uczestnictwem w kulturze, rzeczowniki z
przyrostkiem –scape, przyrostki – nazwy
twórców, wyrażenia odnoszące się do
określania pewności oraz wątpliwości),
pytania pośrednie, zdania z dopełnieniem
bliższym i dalszym, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z kulturą i sztuką,
uczestnictwem w kulturze, rzeczowniki z
przyrostkiem –scape, przyrostki – nazwy
twórców, wyrażenia odnoszące się do
określania pewności oraz wątpliwości),
pytania pośrednie, zdania z dopełnieniem
bliższym i dalszym, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in.
wyrażenia związane z kulturą i sztuką,
uczestnictwem w kulturze, rzeczowniki z
przyrostkiem –scape, przyrostki – nazwy
twórców, wyrażenia odnoszące się do
określania pewności oraz wątpliwości),
pytania pośrednie, zdania z dopełnieniem
bliższym i dalszym, popełniając bardzo liczne
błędy.
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy notatkę o jedzeniu, które
stało się popularne w Polsce, ulotkę na
temat kursu, wiadomość email z
zaproszeniem oraz na temat atrakcji
turystycznych, pisze opis miejsca lub
sytuacji, odnosząc się do postrzegania
różnymi zmysłami, opisuje niedawno
oglądany film i przedstawiony obraz, na
forum klasowym dyskutuje na temat
udziału w kulturze i form kreatywności,
nie popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy notatkę o jedzeniu, które
stało się popularne w Polsce, ulotkę na
temat kursu, wiadomość email z
zaproszeniem oraz na temat atrakcji
turystycznych, pisze opis miejsca lub
sytuacji, odnosząc się do postrzegania
różnymi zmysłami, opisuje niedawno
oglądany film i przedstawiony obraz, na
forum klasowym dyskutuje na temat
udziału w kulturze i form kreatywności,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń tworzy notatkę o jedzeniu, które stało
się popularne w Polsce, ulotkę na temat
kursu, wiadomość email z zaproszeniem
oraz na temat atrakcji turystycznych, pisze
opis miejsca lub sytuacji, odnosząc się do
postrzegania różnymi zmysłami, opisuje
niedawno oglądany film i przedstawiony
obraz, na forum klasowym dyskutuje na
temat udziału w kulturze i form
kreatywności, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy notatkę o jedzeniu, które stało
się popularne w Polsce, ulotkę na temat
kursu, wiadomość email z zaproszeniem oraz
na temat atrakcji turystycznych, pisze opis
miejsca lub sytuacji, odnosząc się do
postrzegania różnymi zmysłami, opisuje
niedawno oglądany film i przedstawiony
obraz, na forum klasowym dyskutuje na temat
udziału w kulturze i form kreatywności,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

Mediacja Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim oraz angielskim na podstawie
przeczytanego angielskiego tekstu, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim oraz angielskim na podstawie
przeczytanego angielskiego tekstu,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim oraz angielskim na podstawie
przeczytanego angielskiego tekstu, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim oraz angielskim na podstawie
przeczytanego angielskiego tekstu, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania
używając podanych słów oraz tworząc
pytania pośrednie, tłumaczy fragmenty
zdań na angielski, nie popełniając
błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz tworząc pytania
pośrednie, tłumaczy fragmenty zdań na
angielski, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz tworząc pytania
pośrednie, tłumaczy fragmenty zdań na
angielski, popełniając liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz tworząc pytania
pośrednie, tłumaczy fragmenty zdań na
angielski, popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 4

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
mediów społecznościowych, udzielania
się w Internecie, prawdziwości
przeczytanych informacji, wyjaśnia
sposób wykonania czegoś, co ułatwia
życie, udziela rad związanych z
zakupami online, stosując właściwe
formy grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
mediów społecznościowych, udzielania się
w Internecie, prawdziwości przeczytanych
informacji, wyjaśnia sposób wykonania
czegoś, co ułatwia życie, udziela rad
związanych z zakupami online, stosując
właściwe formy grzecznościowe,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat mediów
społecznościowych, udzielania się w
Internecie, prawdziwości przeczytanych
informacji, wyjaśnia sposób wykonania
czegoś, co ułatwia życie, udziela rad
związanych z zakupami online, stosując
właściwe formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat mediów
społecznościowych, udzielania się w
Internecie, prawdziwości przeczytanych
informacji, wyjaśnia sposób wykonania
czegoś, co ułatwia życie, udziela rad
związanych z zakupami online, stosując
właściwe formy grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4
m.in. media społecznościowe i zakupy
online oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4
m.in. media społecznościowe i zakupy
online oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 4 m.in. media społecznościowe i
zakupy online oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi
i tekstów, popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie niektóre proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki językowe
uwzględnione w rozdziale 4 m.in. media
społecznościowe i zakupy online oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
mediami społecznościowymi oraz
robieniem zakupów online.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
mediami społecznościowymi oraz
robieniem zakupów online, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z mediami społecznościowymi
oraz robieniem zakupów online, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z mediami
społecznościowymi oraz robieniem zakupów
online, popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 4 (w
tym, m.in. zwroty wyrażające
wskazówki i polecenia, kolokacje
językowe dotyczące mediów
społecznościowych, słownictwo
związane z sensacjami, zakupami
online, związki wyrazowe związane z
zakupami, wyrażenia używane do
porządkowania informacji), zdania
twierdzące, polecenia, prośby oraz
pytania w mowie zależnej z
czasownikami say / tell / ask.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in.
zwroty wyrażające wskazówki i polecenia,
kolokacje językowe dotyczące mediów
społecznościowych, słownictwo związane
z sensacjami, zakupami online, związki
wyrazowe związane z zakupami,
wyrażenia używane do porządkowania
informacji), zdania twierdzące, polecenia,
prośby oraz pytania w mowie zależnej z
czasownikami say / tell / ask, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in.
zwroty wyrażające wskazówki i polecenia,
kolokacje językowe dotyczące mediów
społecznościowych, słownictwo związane z
sensacjami, zakupami online, związki
wyrazowe związane z zakupami, wyrażenia
używane do porządkowania informacji),
zdania twierdzące, polecenia, prośby oraz
pytania w mowie zależnej z czasownikami
say / tell / ask, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in.
zwroty wyrażające wskazówki i polecenia,
kolokacje językowe dotyczące mediów
społecznościowych, słownictwo związane z
sensacjami, zakupami online, związki
wyrazowe związane z zakupami, wyrażenia
używane do porządkowania informacji),
zdania twierdzące, polecenia, prośby oraz
pytania w mowie zależnej z czasownikami
say / tell / ask, popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy notatkę na temat swojego
doświadczenia związanego z zakupami
online, instrukcję wykorzystania sprzętu
elektronicznego, artykuł na temat
bieżących wydarzeń, pisze list do banku,
tworzy wpis na blogu opisując problem,
na forum klasowym prowadzi dyskusję
temat nieprawdziwych informacji oraz
działań online, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy notatkę na temat swojego
doświadczenia związanego z zakupami
online, instrukcję wykorzystania sprzętu
elektronicznego, artykuł na temat
bieżących wydarzeń, pisze list do banku,
tworzy wpis na blogu opisując problem, na
forum klasowym prowadzi dyskusję temat
nieprawdziwych informacji oraz działań
online, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń tworzy notatkę na temat swojego
doświadczenia związanego z zakupami
online, instrukcję wykorzystania sprzętu
elektronicznego, artykuł na temat bieżących
wydarzeń, pisze list do banku, tworzy wpis
na blogu opisując problem, na forum
klasowym prowadzi dyskusję temat
nieprawdziwych informacji oraz działań
online, popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy notatkę na temat swojego
doświadczenia związanego z zakupami
online, instrukcję wykorzystania sprzętu
elektronicznego, artykuł na temat bieżących
wydarzeń, pisze list do banku, tworzy wpis na
blogu opisując problem, na forum klasowym
prowadzi dyskusję temat nieprawdziwych
informacji oraz działań online, popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy
i stylu.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania
używając podanych słów oraz
przekształca zdania, pytania i polecenia
na mowę zależną, tłumaczy fragmenty
zdań na angielski, nie popełniając

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz przekształca zdania,
pytania i polecenia na mowę zależną,
tłumaczy fragmenty zdań na angielski,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz przekształca zdania,
pytania i polecenia na mowę zależną,
tłumaczy fragmenty zdań na angielski,
popełniając liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz przekształca zdania,
pytania i polecenia na mowę zależną,
tłumaczy fragmenty zdań na angielski,
popełniając bardzo liczne błędy.
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błędów.

UNIT 5

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi na temat sposobu
wykorzystania przedmiotów, ochrony
swoich danych, stereotypów, stosując
właściwe formy grzecznościowe i nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
sposobu wykorzystania przedmiotów,
ochrony swoich danych, stereotypów,
stosując właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat sposobu
wykorzystania przedmiotów, ochrony
swoich danych, stereotypów, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat sposobu
wykorzystania przedmiotów, ochrony swoich
danych, stereotypów, stosując właściwe
formy grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5
m.in. wynalazki, współczesne życie,
globalizacja i turystyka oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5
m.in. wynalazki, współczesne życie,
globalizacja i turystyka oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 5 m.in. wynalazki, współczesne
życie, globalizacja i turystyka oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 5 m.in. wynalazki, współczesne
życie, globalizacja i turystyka oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
wynalazkami, sposobem wykorzystania
przedmiotów, współczesnym światem,
globalizacją.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
wynalazkami, sposobem wykorzystania
przedmiotów, współczesnym światem,
globalizacją, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z wynalazkami, sposobem
wykorzystania przedmiotów, współczesnym
światem, globalizacją, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z wynalazkami, sposobem
wykorzystania przedmiotów, współczesnym
światem, globalizacją, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 5 (w
tym, m.in. czasowniki z przyimkami,
słownictwo związane ze współczesnym
światem, Zwroty wyrażające zgodę,
brak zgody oraz opinię, rzeczowniki
złożone, przymiotniki opisujące
przedmioty), czas present simple, stronę
bierną w czasie teraźniejszym i
przeszłym, zdania w stronie biernej z
przyimkiem by, zdania podrzędnie
złożone przydawkowe ograniczające i
opisujące oraz zaimki who, that, which,
where, when, whose.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 5 (w
tym, m.in. czasowniki z przyimkami,
słownictwo związane ze współczesnym
światem, Zwroty wyrażające zgodę, brak
zgody oraz opinię, rzeczowniki złożone,
przymiotniki opisujące przedmioty), czas
present simple, stronę bierną w czasie
teraźniejszym i przeszłym, zdania w
stronie biernej z przyimkiem by, zdania
podrzędnie złożone przydawkowe
ograniczające i opisujące oraz zaimki who,
that, which, where, when, whose,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in.
czasowniki z przyimkami, słownictwo
związane ze współczesnym światem, Zwroty
wyrażające zgodę, brak zgody oraz opinię,
rzeczowniki złożone, przymiotniki opisujące
przedmioty), czas present simple, stronę
bierną w czasie teraźniejszym i przeszłym,
zdania w stronie biernej z przyimkiem by,
zdania podrzędnie złożone przydawkowe
ograniczające i opisujące oraz zaimki who,
that, which, where, when, whose, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in.
czasowniki z przyimkami, słownictwo
związane ze współczesnym światem, Zwroty
wyrażające zgodę, brak zgody oraz opinię,
rzeczowniki złożone, przymiotniki opisujące
przedmioty), czas present simple, stronę
bierną w czasie teraźniejszym i przeszłym,
zdania w stronie biernej z przyimkiem by,
zdania podrzędnie złożone przydawkowe
ograniczające i opisujące oraz zaimki who,
that, which, where, when, whose, popełniając
bardzo liczne błędy.
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje przedmioty w swoim
domu, pisze ogłoszenie na wybrany
przez siebie temat, wiadomość email
udzielając wskazówek, streszczenie
opowiadania związanego z Polską,
tworzy wpis na blogu, opisując wybrane
przedmioty, wpis na forum na temat
turystyki, na forum klasowym prowadzi
dyskusję na temat przydatności
przedmiotów oraz temat globalizacji lub
mediów, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń opisuje przedmioty w swoim domu,
pisze ogłoszenie na wybrany przez siebie
temat, wiadomość email udzielając
wskazówek, streszczenie opowiadania
związanego z Polską, tworzy wpis na
blogu, opisując wybrane przedmioty, wpis
na forum na temat turystyki, na forum
klasowym prowadzi dyskusję na temat
przydatności przedmiotów oraz temat
globalizacji lub mediów, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje przedmioty w swoim domu,
pisze ogłoszenie na wybrany przez siebie
temat, wiadomość email udzielając
wskazówek, streszczenie opowiadania
związanego z Polską, tworzy wpis na blogu,
opisując wybrane przedmioty, wpis na forum
na temat turystyki, na forum klasowym
prowadzi dyskusję na temat przydatności
przedmiotów oraz temat globalizacji lub
mediów, popełniając błędy językowe, które
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje przedmioty w swoim domu,
pisze ogłoszenie na wybrany przez siebie
temat, wiadomość email udzielając
wskazówek, streszczenie opowiadania
związanego z Polską, tworzy wpis na blogu,
opisując wybrane przedmioty, wpis na forum
na temat turystyki, na forum klasowym
prowadzi dyskusję na temat przydatności
przedmiotów oraz temat globalizacji lub
mediów, popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

Mediacja Uczeń wyjaśnia po polsku informacje
zawarte w poście internetowym, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń wyjaśnia po polsku informacje
zawarte w poście internetowym,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń wyjaśnia po polsku informacje
zawarte w poście internetowym, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

wyjaśnia po polsku informacje zawarte w
poście internetowym, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą formę
i styl wypowiedzi.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania
używając podanych słów oraz stosując
stronę bierną, tłumaczy fragmenty zdań
na angielski, nie popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz stosując stronę bierną,
tłumaczy fragmenty zdań na angielski,
popełniając niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz stosując stronę bierną,
tłumaczy fragmenty zdań na angielski,
popełniając liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania używając
podanych słów oraz stosując stronę bierną,
tłumaczy fragmenty zdań na angielski,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 6

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
atrakcji turystycznych, atrakcji
turystycznych w swojej okolicy, miejsc,
które chciałby odwiedzić, sposobów
spędzania wakacji, wybranego sposobu
spędzania czasu, stosując właściwe
formy grzecznościowe i nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
atrakcji turystycznych, atrakcji
turystycznych w swojej okolicy, miejsc,
które chciałby odwiedzić, sposobów
spędzania wakacji, wybranego sposobu
spędzania czasu, stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat atrakcji
turystycznych, atrakcji turystycznych w
swojej okolicy, miejsc, które chciałby
odwiedzić, sposobów spędzania wakacji,
wybranego sposobu spędzania czasu,
stosując w większości właściwe formy
grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat atrakcji
turystycznych, atrakcji turystycznych w
swojej okolicy, miejsc, które chciałby
odwiedzić, sposobów spędzania wakacji,
wybranego sposobu spędzania czasu, stosując
formy grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6
m.in. planowanie jednodniowej
wycieczki, wyprawy do ciekawych

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6
m.in. planowanie jednodniowej wycieczki,
wyprawy do ciekawych miejsc, ciekawe

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 6 m.in. planowanie
jednodniowej wycieczki, wyprawy do
ciekawych miejsc, ciekawe budynki,

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 6 m.in. planowanie jednodniowej
wycieczki, wyprawy do ciekawych miejsc,
ciekawe budynki, alternatywne sposoby
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miejsc, ciekawe budynki, alternatywne
sposoby spędzania wakacji oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
nie popełniając błędów.

budynki, alternatywne sposoby spędzania
wakacji oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

alternatywne sposoby spędzania wakacji
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając liczne błędy.

spędzania wakacji oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych wypowiedzi i
tekstów, popełniając bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
planowaniem jednodniowej wycieczki,
wyprawami do ciekawych miejsc,
ciekawymi budynkami oraz sposobami
spędzania wakacji.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
planowaniem jednodniowej wycieczki,
wyprawami do ciekawych miejsc,
ciekawymi budynkami oraz sposobami
spędzania wakacji, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z planowaniem jednodniowej
wycieczki, wyprawami do ciekawych
miejsc, ciekawymi budynkami oraz
sposobami spędzania wakacji, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z planowaniem
jednodniowej wycieczki, wyprawami do
ciekawych miejsc, ciekawymi budynkami
oraz sposobami spędzania wakacji,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 6 (w
tym, m.in. słownictwo związane z
atrakcjami turystycznymi, zwroty
wyrażające preferencje, przymiotniki
opisujące miejsca), czas future
continuous, pierwszy i drugi okres
warunkowy, zdania z if oraz unless.

.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 6 (w
tym, m.in. słownictwo związane z
atrakcjami turystycznymi, zwroty
wyrażające preferencje, przymiotniki
opisujące miejsca), czas future continuous,
pierwszy i drugi okres warunkowy, zdania
z if oraz unless, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in.
słownictwo związane z atrakcjami
turystycznymi, zwroty wyrażające
preferencje, przymiotniki opisujące miejsca),
czas future continuous, pierwszy i drugi
okres warunkowy, zdania z if oraz unless,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in.
słownictwo związane z atrakcjami
turystycznymi, zwroty wyrażające
preferencje, przymiotniki opisujące miejsca),
czas future continuous, pierwszy i drugi okres
warunkowy, zdania z if oraz unless,
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze notatkę na temat wyboru
atrakcji turystycznych, notatkę o
wybranym miejscu w Polsce, maila do
kolegi na temat jego przyjazdu, maila na
temat ciekawego miejsca, wpis na blogu
na temat sytuacji ekstremalnych, opisuje
znany polski budynek, pisze rady dla
osoby odwiedzającej Warszawę, na
forum klasowym prowadzi dyskusję na
temat zwiedzania oraz sportów
ekstremalnych, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze notatkę na temat wyboru
atrakcji turystycznych, notatkę o
wybranym miejscu w Polsce, maila do
kolegi na temat jego przyjazdu, maila na
temat ciekawego miejsca, wpis na blogu
na temat sytuacji ekstremalnych, opisuje
znany polski budynek, pisze rady dla
osoby odwiedzającej Warszawę, na forum
klasowym prowadzi dyskusję na temat
zwiedzania oraz sportów ekstremalnych,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze notatkę na temat wyboru
atrakcji turystycznych, notatkę o wybranym
miejscu w Polsce, maila do kolegi na temat
jego przyjazdu, maila na temat ciekawego
miejsca, wpis na blogu na temat sytuacji
ekstremalnych, opisuje znany polski
budynek, pisze rady dla osoby odwiedzającej
Warszawę, na forum klasowym prowadzi
dyskusję na temat zwiedzania oraz sportów
ekstremalnych, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze notatkę na temat wyboru atrakcji
turystycznych, notatkę o wybranym miejscu
w Polsce, maila do kolegi na temat jego
przyjazdu, maila na temat ciekawego miejsca,
wpis na blogu na temat sytuacji
ekstremalnych, opisuje znany polski budynek,
pisze rady dla osoby odwiedzającej
Warszawę, na forum klasowym prowadzi
dyskusję na temat zwiedzania oraz sportów
ekstremalnych, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.

Mediacja Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
tekstu angielskiego, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
tekstu angielskiego, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego tekstu
angielskiego, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego tekstu
angielskiego, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.
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Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania,
używając podanych słów kluczy, nie
popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy, popełniając liczne
błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy, popełniając bardzo
liczne błędy.

UNIT 7

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
oglądanego eksperymentu, powodów
zainteresowania lub braku
zainteresowania ofertami pracy, opinii
naukowców, wyraża opinię na temat
udziału w eksperymencie naukowym,
mediów społecznościowych, udziela rad
we wskazanych sytuacjach, stosując
właściwe formy grzecznościowe i nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
oglądanego eksperymentu, powodów
zainteresowania lub braku zainteresowania
ofertami pracy, opinii naukowców, wyraża
opinię na temat udziału w eksperymencie
naukowym, mediów społecznościowych,
udziela rad we wskazanych sytuacjach,
stosując właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi na temat oglądanego
eksperymentu, powodów zainteresowania
lub braku zainteresowania ofertami pracy,
opinii naukowców, wyraża opinię na temat
udziału w eksperymencie naukowym,
mediów społecznościowych, udziela rad we
wskazanych sytuacjach, stosując w
większości właściwe formy grzecznościowe
i popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
oglądanego eksperymentu, powodów
zainteresowania lub braku zainteresowania
ofertami pracy, opinii naukowców, wyraża
opinię na temat udziału w eksperymencie
naukowym, mediów społecznościowych,
udziela rad we wskazanych sytuacjach,
stosując formy grzecznościowe i popełniając
błędy językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
m.in. eksperymenty, praca eksperta
sądowego, metody naukowej,
pochodzenie ludzkości oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
m.in. eksperymenty, praca eksperta
sądowego, metody naukowej, pochodzenie
ludzkości oraz wykonuje zadania
sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając
niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 7 m.in. eksperymenty, praca
eksperta sądowego, metody naukowej,
pochodzenie ludzkości oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając liczne
błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 7 m.in. eksperymenty, praca
eksperta sądowego, metody naukowej,
pochodzenie ludzkości oraz wykonuje
zadania sprawdzające zrozumienie tych
wypowiedzi i tekstów, popełniając bardzo
liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
eksperymentami, przeprowadzaniem
eksperymentu, pracą eksperta sądowego,
zasad panujących w laboratorium oraz
pochodzenia ludzkości.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
eksperymentami, przeprowadzaniem
eksperymentu, pracą eksperta sądowego,
zasad panujących w laboratorium oraz
pochodzenia ludzkości, popełniając
drobne błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z eksperymentami,
przeprowadzaniem eksperymentu, pracą
eksperta sądowego, zasad panujących w
laboratorium oraz pochodzenia ludzkości,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z eksperymentami,
przeprowadzaniem eksperymentu, pracą
eksperta sądowego, zasad panujących w
laboratorium oraz pochodzenia ludzkości,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 7 (w
tym, m.in. rzeczowniki związane z
badaniami naukowymi, nazwy
zawodów, słownictwo związane z
naukami ścisłymi i początkami

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 7 (w
tym, m.in. rzeczowniki związane z
badaniami naukowymi, nazwy zawodów,
słownictwo związane z naukami ścisłymi i
początkami ludzkości, wyrażenia

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in.
rzeczowniki związane z badaniami
naukowymi, nazwy zawodów, słownictwo
związane z naukami ścisłymi i początkami
ludzkości, wyrażenia związane z pytaniem o

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in.
rzeczowniki związane z badaniami
naukowymi, nazwy zawodów, słownictwo
związane z naukami ścisłymi i początkami
ludzkości, wyrażenia związane z pytaniem o
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ludzkości, wyrażenia związane z
pytaniem o opinię, zgadzaniem się i
brakiem zgody z opiniami), zadaje
pytania oraz rozumie i tworzy zdania
używając czasowników modalnych
must, mustn’t don’t have to, should,
shouldn’t oraz zdania w pierwszym
okresie warunkowym.

związane z pytaniem o opinię, zgadzaniem
się i brakiem zgody z opiniami), zadaje
pytania oraz rozumie i tworzy zdania
używając czasowników modalnych must,
mustn’t don’t have to, should, shouldn’t
oraz zdania w pierwszym okresie
warunkowym, popełniając nieliczne błędy.

opinię, zgadzaniem się i brakiem zgody z
opiniami), zadaje pytania oraz rozumie i
tworzy zdania używając czasowników
modalnych must, mustn’t don’t have to,
should, shouldn’t oraz zdania w pierwszym
okresie warunkowym, popełniając liczne
błędy.

opinię, zgadzaniem się i brakiem zgody z
opiniami), zadaje pytania oraz rozumie i
tworzy zdania używając czasowników
modalnych must, mustn’t don’t have to,
should, shouldn’t oraz zdania w pierwszym
okresie warunkowym, popełniając bardzo
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy raport na temat
przeprowadzonego eksperymentu,
formułuje kontrakt do korzystania z
mediów społecznościowych, pisze
notatkę o wydarzeniach możliwych
przez wpisy w mediach
społecznościowych, wpis na blogu na
temat swojego pochodzenia oraz
zaproszenie na spotkanie z naukowcem,
na forum klasowym prowadzi dyskusję
o systemie sądowniczym oraz na temat
testów DNA, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy raport na temat
przeprowadzonego eksperymentu,
formułuje kontrakt do korzystania z
mediów społecznościowych, pisze notatkę
o wydarzeniach możliwych przez wpisy w
mediach społecznościowych, wpis na
blogu na temat swojego pochodzenia oraz
zaproszenie na spotkanie z naukowcem, na
forum klasowym prowadzi dyskusję o
systemie sądowniczym oraz na temat
testów DNA, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń tworzy raport na temat
przeprowadzonego eksperymentu, formułuje
kontrakt do korzystania z mediów
społecznościowych, pisze notatkę o
wydarzeniach możliwych przez wpisy w
mediach społecznościowych, wpis na blogu
na temat swojego pochodzenia oraz
zaproszenie na spotkanie z naukowcem, na
forum klasowym prowadzi dyskusję o
systemie sądowniczym oraz na temat testów
DNA, popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy raport na temat
przeprowadzonego eksperymentu, formułuje
kontrakt do korzystania z mediów
społecznościowych, pisze notatkę o
wydarzeniach możliwych przez wpisy w
mediach społecznościowych, wpis na blogu
na temat swojego pochodzenia oraz
zaproszenie na spotkanie z naukowcem, na
forum klasowym prowadzi dyskusję o
systemie sądowniczym oraz na temat testów
DNA, popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

Mediacja Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
tekstu angielskiego, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego
tekstu angielskiego, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego tekstu
angielskiego, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń uzupełnia luki w mailu w języku
polskim na podstawie przeczytanego tekstu
angielskiego, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania,
używając podanych słów kluczy oraz
czasowników modalnych, nie
popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz czasowników
modalnych, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz czasowników
modalnych, popełniając liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz czasowników
modalnych, popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 8

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
szkolnych doświadczeń, swoich planów
na weekend, planów dotyczących
projektu, wyraża opinię na temat stylów
uczenia się, rozmawia o tym, które z
problemów dotyczą uczniów i
nauczycieli, stosując właściwe formy
grzecznościowe i nie popełniając

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
szkolnych doświadczeń, swoich planów na
weekend, planów dotyczących projektu,
wyraża opinię na temat stylów uczenia się,
rozmawia o tym, które z problemów
dotyczą uczniów i nauczycieli, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
szkolnych doświadczeń, swoich planów na
weekend, planów dotyczących projektu,
wyraża opinię na temat stylów uczenia się,
rozmawia o tym, które z problemów dotyczą
uczniów i nauczycieli, stosując w większości
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając błędy językowe, które w

Uczeń prowadzi rozmowę na temat szkolnych
doświadczeń, swoich planów na weekend,
planów dotyczących projektu, wyraża opinię
na temat stylów uczenia się, rozmawia o tym,
które z problemów dotyczą uczniów i
nauczycieli, stosując formy grzecznościowe i
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
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większych błędów. niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
m.in. systemy edukacji, egzaminy i
dalsza nauka, różne sposoby uczenia się,
trudności związane ze szkołą oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
m.in. systemy edukacji, egzaminy i dalsza
nauka, różne sposoby uczenia się,
trudności związane ze szkołą oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 8 m.in. systemy edukacji,
egzaminy i dalsza nauka, różne sposoby
uczenia się, trudności związane ze szkołą
oraz wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 8 m.in. systemy edukacji,
egzaminy i dalsza nauka, różne sposoby
uczenia się, trudności związane ze szkołą oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
systemem edukacji, egzaminami i dalszą
nauką różnymi sposobami ucznia się,
działaniami projektowymi i
trudnościami związanymi ze szkołą.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
systemem edukacji, egzaminami i dalszą
nauką różnymi sposobami ucznia się,
działaniami projektowymi i trudnościami
związanymi ze szkołą, popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z systemem edukacji, egzaminami
i dalszą nauką różnymi sposobami ucznia
się, działaniami projektowymi i trudnościami
związanymi ze szkołą, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z systemem edukacji,
egzaminami i dalszą nauką różnymi
sposobami ucznia się, działaniami
projektowymi i trudnościami związanymi ze
szkołą, popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 8 (w
tym, m.in. słownictwo związane z
edukacją, związki frazeologiczne
związane z uczeniem się, wyrażenia
przedstawiające zalety i wady oraz
pytające o powód, rzeczowniki złożone i
słownictwo związane z trudnościami),
wyraża przyszłość w czasach present
simple i present continuous, stosuje
zdania przydawkowe opisujące i
ograniczające oraz zaimki względne
who / which / that.

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 8 (w
tym, m.in. słownictwo związane z
edukacją, związki frazeologiczne
związane z uczeniem się, wyrażenia
przedstawiające zalety i wady oraz
pytające o powód, rzeczowniki złożone i
słownictwo związane z trudnościami),
wyraża przyszłość w czasach present
simple i present continuous, stosuje zdania
przydawkowe opisujące i ograniczające
oraz zaimki względne who / which / that,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in.
słownictwo związane z edukacją, związki
frazeologiczne związane z uczeniem się,
wyrażenia przedstawiające zalety i wady
oraz pytające o powód, rzeczowniki złożone
i słownictwo związane z trudnościami),
wyraża przyszłość w czasach present simple
i present continuous, stosuje zdania
przydawkowe opisujące i ograniczające oraz
zaimki względne who / which / that,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in.
słownictwo związane z edukacją, związki
frazeologiczne związane z uczeniem się,
wyrażenia przedstawiające zalety i wady oraz
pytające o powód, rzeczowniki złożone i
słownictwo związane z trudnościami), wyraża
przyszłość w czasach present simple i present
continuous, stosuje zdania przydawkowe
opisujące i ograniczające oraz zaimki
względne who / which / that, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze notatkę na temat swojego
najlepszego roku w szkole, swoich
trudności związanych ze szkołą, wad i
zalet systemu edukacji w Polsce i UK,
opisuje swój styl uczenia się, pisze
scenariusz poradnika jak coś zrobić,
pisze wpis na blogu na temat szkolnej
debaty i na temat złego dnia, na forum
klasowym prowadzi dyskusję na temat
systemów edukacji w Polsce i UK oraz

Uczeń pisze notatkę na temat swojego
najlepszego roku w szkole, swoich
trudności związanych ze szkołą, wad i
zalet systemu edukacji w Polsce i UK,
opisuje swój styl uczenia się, pisze
scenariusz poradnika jak coś zrobić, pisze
wpis na blogu na temat szkolnej debaty i
na temat złego dnia, na forum klasowym
prowadzi dyskusję na temat systemów
edukacji w Polsce i UK oraz trudności z

Uczeń pisze notatkę na temat swojego
najlepszego roku w szkole, swoich trudności
związanych ze szkołą, wad i zalet systemu
edukacji w Polsce i UK, opisuje swój styl
uczenia się, pisze scenariusz poradnika jak
coś zrobić, pisze wpis na blogu na temat
szkolnej debaty i na temat złego dnia, na
forum klasowym prowadzi dyskusję na
temat systemów edukacji w Polsce i UK oraz
trudności z nauką, popełniając błędy

Uczeń pisze notatkę na temat swojego
najlepszego roku w szkole, swoich trudności
związanych ze szkołą, wad i zalet systemu
edukacji w Polsce i UK, opisuje swój styl
uczenia się, pisze scenariusz poradnika jak
coś zrobić, pisze wpis na blogu na temat
szkolnej debaty i na temat złego dnia, na
forum klasowym prowadzi dyskusję na temat
systemów edukacji w Polsce i UK oraz
trudności z nauką, popełniając błędy
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trudności z nauką, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

nauką, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą
formę i styl.

językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy
i stylu.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania,
używając podanych słów kluczy oraz
zdań złożonych, nie popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz zdań
złożonych, popełniając niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz zdań złożonych,
popełniając liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz zdań złożonych,
popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 9

CELKSZTAŁCENIAWG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę na temat
wyjazdów, czynności rutynowych,
udziela wskazówek jak dojść do
określonych miejsc, prosi o zgodę na
wyjazd, stosując właściwe formy
grzecznościowe i nie popełniając
większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
wyjazdów, czynności rutynowych, udziela
wskazówek jak dojść do określonych
miejsc, prosi o zgodę na wyjazd, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
wyjazdów, czynności rutynowych, udziela
wskazówek jak dojść do określonych miejsc,
prosi o zgodę na wyjazd, stosując właściwe
formy grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
wyjazdów, czynności rutynowych, udziela
wskazówek jak dojść do określonych miejsc,
prosi o zgodę na wyjazd, stosując właściwe
formy grzecznościowe i popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 9
m.in. podróżowanie, wyprawy
ekstremalne, udzielanie wskazówek oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 9
m.in podróżowanie, wyprawy
ekstremalne, udzielanie wskazówek oraz
wykonuje zadania sprawdzające
zrozumienie tych wypowiedzi i tekstów,
popełniając niewielkie i nieliczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 9 m.in. podróżowanie, wyprawy
ekstremalne, udzielanie wskazówek oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
liczne błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu obejmującego
słownictwo i środki językowe uwzględnione
w rozdziale 9 m.in. podróżowanie, wyprawy
ekstremalne, udzielanie wskazówek oraz
wykonuje zadania sprawdzające zrozumienie
tych wypowiedzi i tekstów, popełniając
bardzo liczne błędy.

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
podróżowaniem, ekstremalnymi
wyprawami oraz docieraniem do
wybranego miejsca.

Uczeń w sposób płynny uzyskuje i
przekazuje informacje związane z
podróżowaniem, ekstremalnymi
wyprawami oraz docieraniem do
wybranego miejsca popełniając drobne
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje informacje
związane z podróżowaniem, ekstremalnymi
wyprawami oraz docieraniem do wybranego
miejsca, popełniając błędy językowe, które
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzyskuje i przekazuje niektóre
informacje związane z podróżowaniem,
ekstremalnymi wyprawami oraz docieraniem
do wybranego miejsca, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 9 (w
tym, m.in. czasowniki z przyimkiem
związane z podróżowaniem, przysłówki
częstotliwości, sposobu, miejsca i czasu,
czasowniki i zwroty związane ze

Uczeń poprawnie stosuje poznane
struktury i słownictwo z rozdziału 9 (w
tym, m.in. czasowniki z przyimkiem
związane z podróżowaniem, przysłówki
częstotliwości, sposobu, miejsca i czasu,
czasowniki i zwroty związane ze

Uczeń stosuje poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in.
czasowniki z przyimkiem związane z
podróżowaniem, przysłówki częstotliwości,
sposobu, miejsca i czasu, czasowniki i
zwroty związane ze wskazywaniem drogi,

Uczeń stosuje niektóre poznane struktury i
słownictwo z rozdziału 9 (w tym, m.in.
czasowniki z przyimkiem związane z
podróżowaniem, przysłówki częstotliwości,
sposobu, miejsca i czasu, czasowniki i zwroty
związane ze wskazywaniem drogi, wyrażenia
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wskazywaniem drogi, wyrażenia
związane określaniem pewności oraz
niepewności, słownictwo związane z
organizowaniem podróży), rozumie i
tworzy zdania w czasach simple,
czasach continuous, czasach perfect,
czasach wyrażających przyszłość (will,
going to, present simple, present
continuous) oraz czasie future
continuous.

wskazywaniem drogi, wyrażenia związane
określaniem pewności oraz niepewności,
słownictwo związane z organizowaniem
podróży), rozumie i tworzy zdania w
czasach simple, czasach continuous,
czasach perfect, czasach wyrażających
przyszłość (will, going to, present simple,
present continuous) oraz czasie future
continuous, popełniając nieliczne błędy.

wyrażenia związane określaniem pewności
oraz niepewności, słownictwo związane z
organizowaniem podróży), rozumie i tworzy
zdania w czasach simple, czasach
continuous, czasach perfect, czasach
wyrażających przyszłość (will, going to,
present simple, present continuous) oraz
czasie future continuous, popełniając liczne
błędy.

związane określaniem pewności oraz
niepewności, słownictwo związane z
organizowaniem podróży), rozumie i tworzy
zdania w czasach simple, czasach continuous,
czasach perfect, czasach wyrażających
przyszłość (will, going to, present simple,
present continuous) oraz czasie future
continuous, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje charakter osoby
podróżującej samotnie, pisze notatkę na
temat wykonywanych przez siebie
czynności, opracowuje wpis w
dzienniku z podróży, pisze mail na temat
podróży i wiadomość na temat związany
z kulturą, na forum klasowym prowadzi
dyskusję na temat podróżowania oraz
problemów związanych z
podróżowaniem, nie popełniając
większych błędów i stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje charakter osoby
podróżującej samotnie, pisze notatkę na
temat wykonywanych przez siebie
czynności, opracowuje wpis w dzienniku z
podróży, pisze mail na temat podróży i
wiadomość na temat związany z kulturą,
na forum klasowym prowadzi dyskusję na
temat podróżowania oraz problemów
związanych z podróżowaniem, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą formę i styl.

opisuje charakter osoby podróżującej
samotnie, pisze notatkę na temat
wykonywanych przez siebie czynności,
opracowuje wpis w dzienniku z podróży,
pisze mail na temat podróży i wiadomość na
temat związany z kulturą, na forum
klasowym prowadzi dyskusję na temat
podróżowania oraz problemów związanych z
podróżowaniem, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą
formę i styl.

Uczeń opisuje charakter osoby podróżującej
samotnie, pisze notatkę na temat
wykonywanych przez siebie czynności,
opracowuje wpis w dzienniku z podróży,
pisze mail na temat podróży i wiadomość na
temat związany z kulturą, na forum klasowym
prowadzi dyskusję na temat podróżowania
oraz problemów związanych z
podróżowaniem, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.

Mediacja Uczeń przekształca usłyszany dialog,
nie popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń przekształca usłyszany dialog,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń przekształca usłyszany dialog, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń przekształca usłyszany dialog, nie
popełniając większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Przetwarzanie tekstu Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania,
używając podanych słów kluczy oraz
tłumaczy fragmenty zdań na angielski,
nie popełniając błędów.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz tłumaczy
fragmenty zdań na angielski, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz tłumaczy
fragmenty zdań na angielski, popełniając
liczne błędy.

Uczeń tłumaczy wyrażenia potoczne na
polski oraz przekształca zdania, używając
podanych słów kluczy oraz tłumaczy
fragmenty zdań na angielski, popełniając
bardzo liczne błędy.


