
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego 
dla klasy V 

 

Rok szkolny 2022/2023 

 

1) Metody sprawdzania umiejętności uczniów: 
 
a) ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów, 

b) prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe), 

c) kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane. 

d) sprawdziany - trwają do 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem -  w tygodniu 
mogą być tylko dwie takie prace, 

e) testy trwają 45 minut  i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni; muszą być zapowiadane z 
tygodniowym wyprzedzeniem -  w ciągu tygodnia może być jeden taki test, 

f) obserwacja uczenia się (praca w grupie), 

g) aktywność, 

h) prace domowe, 

 

2) Formy sprawdzające osiągnięcia i umiejętności pracy uczniów to: 
a) wypowiedzi ustne,  
b) wypowiedzi pisemne,  
c) recytacja, 
d) czytanie głośne, 
e) czytanie ciche,  
f) przepisywanie,  
g) pisanie ze słuchu,  
h) pisanie z pamięci,  
i) kartkówki jako sprawdzenie pracy domowej ( mogą być niezapowiedziane), 
j) prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, 
k) aktywność na lekcji,  
l) praca w grupie, 
m) obserwacja zachowania. 
 
3. Podstawą do ustalenia oceny jest minimum pięć ocen bieżących z języka obcego nowożytnego.   
 
4. Począwszy od klasy IV śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 



4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1. 

 
5. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 9 pkt.1- 5. 
 
6. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust.9 pkt. 6. 
 
7. Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi swoje obserwacje, w których notuje swoje spostrzeżenia i 
uwagi. Zbiera również karty pracy ucznia, jego prace plastyczne, literackie - przechowuje je w segregatorach lub 
miejscu wyznaczonym w klasie. Na tej podstawie dokonuje oceny opisowej na koniec  I i II półrocza. Zadania 
dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za poprawnie wykonaną pracę dodatkową uczeń 
otrzymuje ocenę.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć trzy razy w ciągu półrocza oraz po nieobecności 
z powodu choroby, odrębnie. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie 
on usprawiedliwiony. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia do zajęć w dzienniku lekcyjnym stosując 
umowny znak  ,,np.”. 
 
 
8. Nauczyciele mogą zaznaczać nieprzygotowanie uczniów do lekcji przy pomocy znaku „np.”, nieobecność przy 
pomocy znaku „nb.”  
 
9. W dzienniku zajęć lekcyjnych ocenianie uczniów odnotowuje się kolorami dostępnymi w dzienniku 
elektronicznym, przy czym: 
1) kartkówki – kolor zielony;  
2) sprawdziany – kolor czerwony 
 
10. Dopuszcza  się wprowadzenie przez nauczyciela krótkiego zapisu słownego opisującego rubrykę z ocenami. 
 
11. Nauczyciel zobowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdziany można poprawić w 
ciągu dwóch tygodni od poinformowania ucznia o wystawionej ocenie. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny 
otrzymane i poprawione (można użyć znaku ”ocena ze sprawdzianu/ocena  
z poprawy sprawdzianu”). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek 
napisania go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły.  
 
12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych w 
Statucie szkoły.  
 
13. Formy oceniania obowiązujące w szkole to: 

1. sprawdzian (praca klasowa, test kompetencji) – przez sprawdzian (pracę klasową, test kompetencji) 
należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą co najmniej jedną 
godzinę lekcyjną. W danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian zapowiedziany  
z tygodniowym wyprzedzeniem; 

2. krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia 
wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 20 minut. Jeśli praca jest niezapowiedziana obejmuje 
materiał programowy z 3 ostatnich lekcji, a jeśli zapowiedziana to może obejmować szerszy zakres 
materiału wskazany przez nauczyciela. Zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji, 
zwalnia z pisania krótkiej pracy pisemnej w wyjątkiem prac zapowiedzianych; 

3. progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 
 

    100% - ocena celująca 



    99% - 90% -  ocena bardzo dobra; 
    89 % - 75% -  ocena dobra; 
    74%  - 50% -  ocena dostateczna; 
    49 % - 30%  - ocena dopuszczająca; 
    29 % -   0%  - ocena niedostateczna; 

4. odpowiedzi ustne to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do tematyki 
z poprzednich trzech lekcji; 

5. praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział w dyskusji dotyczącej 
tematu lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne; 

6. praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji, twórcze 
rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu. 

7. prace domowe, które pozwalają na przypomnienie materiału, jego utrwalenie, przygotowanie się na 
kolejne zajęcia oraz zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. 
 
 
 
 

14. W klasach IV – VIII obowiązują następujące ramowe, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, które stanowią podstawę formułowania szczegółowych wymagań 
edukacyjnych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów: 
 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 
nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie, 
b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który  opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 

danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a)  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w 
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 



 
15. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Ocena roczna 
uwzględnia ocenę semestralną.  
Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę: 
wyniki osiągane z konkursów przedmiotowych (tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim/ ogólnopolskim) x4 
praca klasowa / sprawdzian pisemny obejmujący cały dział/test kompetencji x3 
kartkówka x2 
rozwiązanie zadań problemowych x2 
odpowiedź ustna x2 
dyktando x2 
znaczący wynik w konkursie szkolnym i pozaszkolnym x2 
aktywność na lekcjach x1 
ćwiczenia praktyczne x1 
praca indywidualna na lekcji x1 
praca dodatkowa dla chętnych x1 
umiejętność współpracy w grupie x1 
praca domowa x1 
prezentacja referatu, metoda projektu x1 
 

ocena Średnia ważona 
niedostateczny niższa niż 1,65 
dopuszczający 1,65 - 2,64 
dostateczny 2,65 - 3,64 
dobry 3,65   - 4,64 
bardzo dobry 4,65 – 5,64 
celujący 5,65 – 6,00 
celujący Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej. 

 
Sposób obliczania średniej ważonej: oceny cząstkowe mnożymy przez przydzielone im wagi i całość dzielimy przez 
sumę wag. 
 

Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocena celująca: 

Uczeń potrafi operować strukturami gramatycznymi wykraczającymi poza program nauczania. Posiada 
umiejętności i wykonuje zadania dodatkowe o stopniu trudności wykraczającym poza wymagania na ocenę 
bardzo dobrą.  Potrafi operować słownictwem złożonym, abstrakcyjnym. Nie ma żadnych problemów ze 
zrozumieniem ogólnego sensu i kluczowych informacji zawartych w tekstach i dialogach. Uczeń zajmuje 
wysokie pozycje w pozaszkolnych konkursach. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń w sposób płynny opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów , mebli i 
sprzętów, nie popełniając większych błędów. 



Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi i ich umiejętności, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
nie popełniając błędów. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi 
osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania. 

Uczeń w sposób płynny opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów i 
osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych 
przedmiotów i zwierząt. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków 
rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, 
warzyw i innych produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, 
czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki 
osobowe. 

Uczeń w sposób płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo  

i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
nie popełniając błędów. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat. 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami wykonywanymi w 
wolnym czasie. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, 
czasownik have got. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, 
zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje różne pomieszczenia, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując właściwe formy grzecznościowe, 
nie popełniając większych błędów.  



Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z przebywaniem różnych osób w 
pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, 
nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, 
produktów spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych 
składników, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, 
wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń w sposób płynny opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej 
temat, wygląd oraz swoją opinię, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.  

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, 
instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, nie popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z 
komputera, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę. 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z przynależnością różnych 
przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń 
elektronicznych. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z 
komputerami i technologią informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas 
present simple, czas present continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu, 
nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, nie popełniając większych błędów. 



Uczeń w sposób płynny opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy oraz swoją 
opinię na jego temat, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z cechami zwierząt, ludzi i miejsc. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), 
spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych niebezpiecznych zwierząt, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny opisuje położenie różnych miejsc w mieście, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń w sposób płynny porównuje swoje miasto i inne miasta, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w 
mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik 
to be w czasie past simple. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości 
spędzania w niej różnych form aktywności, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje osobę, którą podziwia, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.  

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich 
wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i 
nieregularne. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, nie popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych zawodów, nie popełniając 
większych błędów. 



Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi w przeszłości 
czynnościami i wydarzeniami z przeszłości. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, 
słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas past simple, przysłówki. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Ocena dobra: 

Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów , mebli i sprzętów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. Opisuje ludzi i ich umiejętności, 
popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych 
z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, 
miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i 
zwierząt, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy 
części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych 
produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, 
czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. 



Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie, 
popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have 
got, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, 
zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując właściwe formy grzecznościowe 
i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach 
szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów 
spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, 
popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje 
upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 



Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz 
swoją opinię, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, 
instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z komputera, 
popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przynależnością różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych, 
popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z komputerami i 
technologią informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present 
simple, czas present continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z cechami zwierząt, ludzi i miejsc, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 



Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi, popełniając niewielkie błędy 
językowe. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w mieście), 
przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w 
czasie past simple, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości 
spędzania w niej różnych form aktywności, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania, 
historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 



Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, nie popełniając większych błędów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, słownictwo 
związane z podróżowaniem i turystyką), czas past simple, przysłówki, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

Ocena dostateczna: 

Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów , mebli i sprzętów, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi 
osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania , często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, 
miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i 
zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy 
części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych 
produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, 



czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając 
liczne błędy. 

 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have 
got, popełniając liczne błędy. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, 
zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach 
szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów 



spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, popełniając liczne błędy. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, 
popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje 
upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz 
swoją opinię, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, 
instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

 

Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z komputera, 
popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi.. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przynależnością różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych, 
popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 



Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z komputerami i 
technologią informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present 
simple, czas present continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając liczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi, często wzorując się na modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.. 



Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w mieście), 
przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w 
czasie past simple, popełniając liczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości 
spędzania w niej różnych form aktywności, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której 
proponuje wspólne spędzenie czasu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania, 
historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, słownictwo 
związane z podróżowaniem i turystyką), czas past simple, przysłówki, popełniając liczne błędy. 



Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów , mebli i sprzętów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i 
miejsca zamieszkania, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów i osób w domu, 
miejscem wykonywania różnych czynności dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i 
zwierząt, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy członków rodziny, nazwy 
części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych 
produktów żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, 
czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki osobowe, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z uzyskiwaniem i podawaniem 
ogólnych informacji na swój temat, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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



Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, codziennych czynności), czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have 
got, popełniając bardzo liczne błędy. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na jego/jej temat, wygląd, 
zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na urodziny, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i 
stylu. 

Uczeń opisuje różne pomieszczenia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo błędów 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach 
szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów 
spożywczych), some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, popełniając bardzo liczne błędy. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość potrzebnych składników, 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców muzycznych, wyraża swoje 
upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz 
swoją opinię, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 



Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków muzycznych, 
instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

Uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby korzystania z komputera, 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z robieniem zakupów w sklepie 
elektronicznym i pytaniem o cenę, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przynależnością różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych, 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo związane z komputerami i 
technologią informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present 
simple, czas present continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
nie zachowując właściwej formy i stylu. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy elementów krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy. 



Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z pytaniem o drogę i wskazywaniem 
drogi, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i instytucji w mieście), 
przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w 
czasie past simple, popełniając bardzo liczne błędy. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, uwzględniając możliwości 
spędzania w niej różnych form aktywności, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, nie 
stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i miejsc ich wykonywania, 
historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 



 

 

Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, narodowości, słownictwo 
związane z podróżowaniem i turystyką), czas past simple, przysłówki, popełniając bardzo liczne błędy. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie odpowiada powyższym kryteriom oceny dopuszczającej.  

 


