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Wiadomości: 
środki językowe 

fonetyka 
ortografia

Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej 
wiedzy 
 i nie potrafi 
wykonać zadań  
o elementarnym 
stopniu trudności 
nawet  z pomocą 
nauczyciela.  

Uczeń: 
• zna ograniczoną 
liczbę 
podstawowych 
słów  
i wyrażeń, 
• popełnia liczne 
błędy  
w ich zapisie i 
wymowie, 
• zna proste, 
elementarne 
struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań.

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych 
słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo 
błędów w ich 
zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach.

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych 
słów  
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie 
je zapisuje i 
wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne.

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone 
słowa  
i wyrażenia, 
• poprawnie je 
zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne, 
• popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.

Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, który 
w wysokim stopniu 
opanował wiedzę i 
umiejętności 
określone programem 
nauczania. Uczeń 
spełnia kryteria na 
ocenę bardzo dobrą 
oraz wykazuje się 
wiedzą i 
umiejętnościami 
wykraczającymi ponad 
te kryteria: 
 - poprawnie 
rozwiązuje testy i 
ćwiczenia na ocenę 
celującą  
- biegle posługuje się 
zdobytymi 
wiadomościami w 
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Umiejętności

nawet  z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach  
i umiejętnościach 
są na tyle rozległe, 
że uniemożliwiają 
mu naukę na 
kolejnych etapach. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie 
polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie – rozumie 
pojedyncze słowa, 
• rozumie ogólny 
sens przeczytanych 
tekstów, w 
ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie 
polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie.

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie 
polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie  
i słuchanie.

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie 
polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 

zdobytymi 
wiadomościami w 
mowie i piśmie  
- z prac klasowych 
otrzymuje tylko oceny 
celujące i bardzo 
dobre - bez trudności 
rozumie język 
sytuacyjny, 
wypowiedzi 
nauczyciela i kolegów, 
nagrania autentyczne  
- czyta ze 
zrozumieniem teksty 
spoza podręcznika np. 
czasopisma 
młodzieżowe (w 
ramach podstawy 
programowej.  
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Produkcja 
• wypowiedzi 
ucznia nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej 
dwa - trzy zdania, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje niewielką 
część istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi 
ucznia są w 
znacznym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne, 
• uczeń stosuje 
niewielki zakres 
poznanego 
słownictwa oraz 
struktur, 
• uczeń popełnia 
liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację. 

Produkcja 
• wypowiedzi 
ucznia nie są zbyt 
płynne, ale mają 
dostateczną 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje większość 
istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi 
ucznia są częściowo 
nielogiczne  
i niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i 
struktury 
odpowiednie do 
formy wypowiedzi, 
• uczeń popełnia 
sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych, 
które nie zakłócają 
jednak komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi 
ucznia są dość 
płynne, a jego 
prace pisemne 
mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi 
ucznia są logiczne i 
w miarę spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do 
tematu słownictwo 
oraz struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, nie 
zakłócające 
komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl.

Produkcja 
• wypowiedzi i 
prace pisemne 
ucznia są płynne i 
mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane 
informacje, 
• wypowiedzi 
ucznia są logiczne i 
spójne, 
• uczeń stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 

programowej.  
- z właściwą intonacją i 
akcentem czyta teksty 
spoza podręcznika (w 
ramach podstawy 
programowej) 
- samodzielnie 
wykonuje prace 
dodatkowe (referaty, 
opisy)  
- poprawnie wykonuje 
ćwiczenia wymagające 
wyboru odpowiedniej 
konstrukcji 
gramatycznej 
- Uczeń: 
jest bardzo aktywny na 
lekcji, jest 
przygotowany do 
zajęć, zawsze odrabia 
pracę domową. 
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Reagowanie na 
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą.

Uczeń: 
czasami reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych i typowych 
sytuacjach życia 
codziennego, zadaje 
najprostsze pytania, 
które wprowadzono 
w podręczniku i 
czasami na nie 
odpowiada.

Uczeń: 
zwykle reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych i typowych 
sytuacjach życia 
codziennego, 
odpowiada na 
większość pytań 
oraz zadaje 
niektóre z nich.

Uczeń: 
zwykle poprawnie 
reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje pytania i na 
nie odpowiada.

Uczeń: 
poprawnie reaguje 
na pytania i 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
samodzielnie zadaje 
pytania i 
wyczerpująco na nie 
odpowiada.

Przetwarzanie 
wypowiedzi

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą.

Uczeń: 
zapisuje niewielką 
część informacji z 
tekstu słuchanego 
lub czytanego.

Uczeń: 
zapisuje część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego.

Uczeń: 
zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
większość 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego.

Uczeń: 
zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
informacje z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego.
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Język angielski. Repetytorium dla szkoły podstawowej – klasa 7 

Inne kryteria Uczeń: 
zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem, 
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej.

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, rzadko 
jest aktywny na 
lekcji, często nie jest 
przygotowany do 
zajęć,  
często nie odrabia 
pracy domowej.

Uczeń: 
czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, 
czasami jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle 
odrabia pracę 
domową.

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do 
zajęć, regularnie 
odrabia pracę 
domową.

Uczeń: 
okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
bardzo aktywny na 
lekcji, jest 
przygotowany do 
zajęć, regularnie 
odrabia pracę 
domową.

Człowiek

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

 7
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL 
 ul. Spacerowa 8, 32-040 Wrząsowice  

www.vcps.pl 



 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.  

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne  
3. czasowniki: to be, to have got  
4. czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Con@nuous
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi 
zdaniami zdawkowo 
opisuje osoby 
przedstawione na 
rysunkach, popełniając 
dość liczne błędy 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie, 
popełniając liczne 
błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i 
pyta o upodobania 
rozmówcy 
– popełniając liczne 
błędy, zdawkowo 
opowiada o 
czynnościach, które 
wprawiają go w dobry 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje osoby 
przedstawione na 
rysunkach, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej 
przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– częściowo poprawnie 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje osoby 
przedstawione na 
rysunkach 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w 
jej przebiegu, 
popełniając nieliczne 
błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– na ogół poprawnie 
opowiada o 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– samodzielnie i poprawnie 
rozwiązuje wszystkie zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
opisuje osoby przedstawione 
na rysunkach 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, poprawnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– poprawnie i szczegółowo 
opowiada o czynnościach, 
które wprawiają go w dobry 
nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
– aktywnie uczestniczy w 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie 
rozwiązuje wszystkie zadania 
na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
opisuje osoby przedstawione 
na rysunkach 
– bardzo aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– bezbłędnie i szczegółowo 
opowiada o czynnościach, 
które wprawiają go w dobry 
nastrój, wyraża i uzasadnia 
opinie 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1.

Miejsce zamieszkania

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

1. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
2. słownictwo z działu kultura 
3. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
4. konstrukcje: there is / there are 
5. przyimki miejsca
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
–poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi 
zdaniami zdawkowo 
opisuje pomieszczenie 
przedstawione na 
fotografii, popełniając 
liczne błędy 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie na temat 
miejsca zamieszkania i 
prac domowych, 
popełniając liczne 
błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając liczne 
błędy, zdawkowo 
opisuje położenie 
przedmiotów 
przedstawionych na 
rysunku 
– używając bardzo 
prostych konstrukcji, 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie  
i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje pomieszczenie 
przedstawione na 
fotografii, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie 
na temat miejsca 
zamieszkania i prac 
domowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej 
przebiegu, popełniając 
dość liczne błędy 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie  
i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje pomieszczenie 
przedstawione na 
fotografii 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
na temat miejsca 
zamieszkania i prac 
domowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej 
przebiegu, popełniając 
nieliczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– w większości 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
pomieszczenie przedstawione 
na fotografii 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac 
domowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– poprawnie i szczegółowo 
opisuje położenie 
przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając złożonych 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie  
i czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
pomieszczenie przedstawione 
na fotografii 
– bardzo aktywnie uczestniczy 
w rozmowie na temat miejsca 
zamieszkania i prac 
domowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 
– bezbłędnie i szczegółowo 
opisuje położenie 
przedmiotów 
przedstawionych na rysunku 
– używając złożonych 

 11
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL 
 ul. Spacerowa 8, 32-040 Wrząsowice  

www.vcps.pl 



 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2.

Życie prywatne

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach.

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne  
3. słownictwo z działu nauka i technika  
4. czasy: Past Simple, Present Perfect
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze 
zrozumieniem  
– bardzo prostymi 
zdaniami opisuje swoje 
relacje z kimś z rodziny, 
zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając liczne 
błędy 
– używając bardzo 
prostych konstrukcji, 
opowiada, co robił 
wczoraj wieczorem 
– popełniając liczne 
błędy, zdawkowo 
opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów 
od członków rodziny i 
znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie na temat 
wsparcia rodziny dla 
jego zainteresowań 
oraz słuchania rad 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje swoje relacje z 
kimś z rodziny, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
popełniając dość liczne 
błędy 
– używając prostych 
konstrukcji, opowiada, co 
robił wczoraj wieczorem 
– częściowo poprawnie 
opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów od 
członków rodziny i 
znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie 
na temat wsparcia 
rodziny dla jego 
zainteresowań oraz 
słuchania rad członków 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje swoje relacje z 
kimś z rodziny, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– używając poznanych 
konstrukcji, opowiada, co 
robił wczoraj wieczorem 
– na ogół poprawnie 
opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów od 
członków rodziny i 
znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
na temat wsparcia 
rodziny dla jego 
zainteresowań oraz 
słuchania rad członków 
rodziny, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
relacje z kimś z rodziny, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
opowiada, co robił wczoraj 
wieczorem 
– poprawnie i szczegółowo 
opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów od 
członków rodziny i 
znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wsparcia 
rodziny dla jego 
zainteresowań oraz słuchania 
rad członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje swoje 
relacje z kimś z rodziny, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 
– używając złożonych 
konstrukcji, samodzielnie 
opowiada, co robił wczoraj 
wieczorem 
– bezbłędnie i szczegółowo 
opowiada o pożyczaniu 
różnych przedmiotów od 
członków rodziny i 
znajomych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– bardzo aktywnie uczestniczy 
w rozmowie na temat 
wsparcia rodziny dla jego 
zainteresowań oraz słuchania 
rad członków rodziny, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3.

Edukacja

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.  

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu edukacja 
3. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym 
4. stopniowanie przymiotników
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze 
zrozumieniem 
– popełniając liczne 
błędy, zdawkowo 
wypowiada się na 
temat przedmiotów 
nauczania 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie na temat 
języka angielskiego, 
popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając liczne 
błędy, zdawkowo 
wypowiada się na 
temat języków obcych, 
opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– częściowo bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
przedmiotów nauczania 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie 
na temat języka 
angielskiego, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w 
jej przebiegu, 
popełniając dość liczne 
błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– popełniając dość liczne 
błędy, wypowiada się na 
temat języków obcych, 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– na ogół poprawnie 
wypowiada się na temat 
przedmiotów nauczania 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
na temat języka 
angielskiego, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w 
jej przebiegu, w 
większości bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– popełniając nieliczne 
błędy, wypowiada się na 
temat języków obcych, 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
przedmiotów nauczania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat języka 
angielskiego, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i poprawnie 
wypowiada się na temat 
języków obcych, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
– aktywnie uczestniczy w 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
przedmiotów nauczania 
– bardzo aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat języka angielskiego, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
języków obcych, opisuje 
upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4.

Świat przyrody

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.  

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

1. słownictwo z działu świat przyrody 
2. czasowniki modalne: can, must, have to
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze 
zrozumieniem  
– bardzo prostymi 
zdaniami, zdawkowo 
opisuje krajobraz oraz 
najpiękniejsze miejsca 
w Polsce, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
i upodobania, 
popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie na temat 
ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, 
popełniając liczne 
błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji, 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje krajobraz oraz 
najpiękniejsze miejsca w 
Polsce, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając 
dość liczne błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie 
na temat ulubionego 
miesiąca i ulubionej 
pogody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje krajobraz oraz 
najpiękniejsze miejsca w 
Polsce, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i 
upodobania 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego 
miesiąca i ulubionej 
pogody, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej 
przebiegu, w większości 
poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje krajobraz 
oraz najpiękniejsze miejsca w 
Polsce, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, poprawnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo i 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje krajobraz 
oraz najpiękniejsze miejsca w 
Polsce, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania 
– bardzo aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat ulubionego miesiąca i 
ulubionej pogody, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo i 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5. 

Podróżowanie i turystyka

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.  

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

1. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka  
2. podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym 
3. czasy przeszłe: Past Con@nuous, Past Simple
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi 
zdaniami, zdawkowo 
opowiada o ulubionym 
środku transportu, 
wyraża i uzasadnia 
opinie i upodobanie, 
popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie, podaje 
kierunki, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– bardzo prostymi 
zdaniami, zdawkowo 
opowiada o 
największym mieście, 
które zwiedził, opisuje 
doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie i 
upodobani, popełniając 
liczne błędy 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opowiada o ulubionym 
środku transportu, 
wyraża i uzasadnia opinie 
i upodobanie, 
popełniając dość liczne 
błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w 
rozmowie, podaje 
kierunki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami 
opowiada o największym 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opowiada o ulubionym 
środku transportu, 
wyraża i uzasadnia opinie 
i upodobanie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
podaje kierunki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w 
jej przebiegu, w 
większości poprawnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– prostymi zdaniami 
opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 
ulubionym środku transportu, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobanie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podaje kierunki, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, poprawnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie opowiada o 
ulubionym środku transportu, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobanie 
– bardzo aktywnie 
uczestniczy w rozmowie, 
podaje kierunki, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– używając zdań złożonych, 
samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o największym 
mieście, które zwiedził, 
opisuje doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobani 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6. 

Żywienie

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.  

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

1. słownictwo z działu żywienie  
2. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
3. some, any, how many / much, a liEle, a few, a lot of

 20
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL 
 ul. Spacerowa 8, 32-040 Wrząsowice  

www.vcps.pl 



 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze 
zrozumieniem  
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, popełniając 
liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, 
zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie 
i upodobania, pyta o 
opinie rozmówcy 
– zdawkowo, 
popełniając liczne 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie 
na temat ulubionego 
przepisu na potrawę, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, częściowo 
bezbłędnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie 
na temat ulubionego 
przepisu na potrawę, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem  
– na ogół poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego 
przepisu na potrawę, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, w większości 
poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionego 
przepisu na potrawę, 
rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, poprawnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, poprawnie 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem  
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– bardzo aktywnie uczestniczy 
w rozmowie na temat 
ulubionego przepisu na 
potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
– bardzo aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat ulubionego przepisu 
na potrawę, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7.

Zdrowie

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.

Zna i stosuje część 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty. 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela do 
zapisania w zeszycie.  

W niewielkim stopniu 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne 
w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy:

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

W większości poprawnie 
stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych 
wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

Bezbłędnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach:

1. słownictwo z działu zdrowie 
2. zdania warunkowe
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UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje niektóre 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze 
zrozumieniem 
– bardzo prostymi 
zdaniami zdawkowo 
opisuje dolegliwości 
pacjentów 
przedstawionych na 
rysunku, wyraża i 
uzasadnia opinie, 
popełniając liczne 
błędy 
– przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji 
zdawkowo opisuje 
zwierzęta 
przedstawione na 
rysunkach, wyraża i 
uzasadnia opinie, 
popełniając liczne 
błędy 
– z trudem uczestniczy 
w rozmowie na temat 
kleszczy i doświadczeń 
związanych z byciem 
ugryzionym przez 

– często właściwie 
reaguje na polecenia 
– częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje dolegliwości 
pacjentów 
przedstawionych na 
rysunku, wyraża i 
uzasadnia opinie, 
popełniając dość liczne 
błędy 
– przy pomocy prostych 
konstrukcji opisuje 
zwierzęta przedstawione 
na rysunkach, wyraża i 
uzasadnia opinie, 
popełniając dość liczne 
błędy 
– stara się aktywnie 
uczestniczyć w rozmowie 
na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych 
z byciem ugryzionym 
przez kleszcza, prowadzi 

– na ogół właściwie 
reaguje na polecenia 
– w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– na ogół poprawnie 
stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami 
opisuje dolegliwości 
pacjentów 
przedstawionych na 
rysunku, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– przy pomocy 
poznanych konstrukcji 
opisuje zwierzęta 
przedstawione na 
rysunkach, wyraża i 
uzasadnia opinie 
– na ogół aktywnie 
uczestniczy w rozmowie 
na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych 
z byciem ugryzionym 
przez kleszcza, prowadzi 
i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– porawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– poprawnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo i 
poprawnie opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat kleszczy i 
doświadczeń związanych z 
byciem ugryzionym przez 
kleszcza, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, 
poprawnie uzyskuje i 
przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i 

– właściwie reaguje na 
polecenia 
– bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do 
sytuacji 
– używając zdań złożonych, 
szczegółowo opisuje 
dolegliwości pacjentów 
przedstawionych na rysunku, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– przy pomocy złożonych 
konstrukcji szczegółowo i 
bezbłędnie opisuje zwierzęta 
przedstawione na rysunkach, 
wyraża i uzasadnia opinie 
– bardzo aktywnie 
uczestniczy w rozmowie na 
temat kleszczy i doświadczeń 
związanych z byciem 
ugryzionym przez kleszcza, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu, bezbłędnie 
uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, 
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English Class B1 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 8. 

WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI

RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA 
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Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na 
realizację działań językowych w 
wybranych aspektach następujących 
bloków tematycznych: 

● Welcome to Woodley Bridge 
● Ge\ng to know you 
● No ^me for crime 
● Think outside the box

SŁUCHANIE: 

Uczeń potrafi zrozumieć główne 
m y ś l i z a w a r t e w j a s n e j , 
sformułowanej w standardowej 
odmianie języka wypowiedzi na 
znane tematy, typowe dla domu, 
szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi 
zrozumieć główne wątki wielu 
p r o g r a m ó w r a d i o w y c h i 
te lewizy jnych traktujących o 
sprawach bieżących lub o sprawach 
interesujących ucznia prywatnie lub 
zawodowo – wtedy, kiedy te 
i n f o r m a c j e s ą p o d a w a n e 
stosunkowo wolno i wyraźnie. 

CZYTANIE: 

Uczeń rozumie teksty składające się 
g ł ów n i e ze s ł ów n a j c zę ś c i e j 
występujących, dotyczących życia 
codziennego lub zawodowego. 
Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i 
pragnień zawarte w prywatnej 
korespondencji.

MÓWIENIE: 

 Uczeń potrafi łączyć wyrażenia w 
p ro st y s p o s ó b , by o p i sy wa ć 
przeżycia i zdarzenia, a także swoje 
marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi 
krótko uzasadniać i objaśniać własne 
poglądy i plany. Potrafi relacjonować 
wydarzenia i opowiadać przebieg 
akcji książek czy filmów, opisuje 
własne reakcje i wrażenia. 

PISANIE: 

Uczeń potrafi pisać proste teksty na 
znane mu lub związane z jego 
zainteresowaniami tematy. Potrafi 
pisać prywatne listy, opisując swoje 
przeżycia i wrażenia.

MÓWIENIE:  

Uczeń potrafi sobie radzić w 
większości sytuacji, w których można 
się znaleźć w czasie podróży po kraju 
lub regionie, gdzie mówi się danym 
językiem. Potrafi - bez uprzedniego 
przygotowania – włączać się do 
rozmów na znane mu tematy 
prywatne lub dotyczące życia 
c o d z i e n n e g o ( n p . r o d z i n y, 
zainteresowań, pracy, podróżowania 
i wydarzeń bieżących).
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Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe 
informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, 
wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i 
bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

English Class B1, rozdział 7: Genng to know you

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCY

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres 
środków językowych w 
znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres 
środków językowych; 
głównie środki językowe o 
wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje 
kilka precyzyjnych 
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 86 - 97).

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 86 - 97). Zna i 
stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela 
do zapisania w zeszycie.  

Uczeń w niewielkim 
stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.

Bezbłędnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.
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członkowie rodziny 
cechy charakteru 
uczucia i emocje 
rodzina i przyjaciele 
koflikty i problemy 
święta i uroczystości rodzinne 
wydarzenia – Dzień Przyjaźni 
dom i jego okolica 
wygląd zewnętrzny 
miejsce zamieszkania 
przeprowadzka 
czas Present Simple do opisu relacji między członkami rodziny 
drugi tryb warunkowy 
czas Present Simple i Past Simple do przedstawiania wydarzeń 
zdania względne definiujące 
różne znaczenia czasownika get 
czas Present Con^nuous do opisu zdjęć
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UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście 
czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, 
internacjonalizmy. 
Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się  
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje 
zadania z pomocą innych 
osób.

Uczeń: 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
udziela prostych informacji 
na temat członków swojej 
rodziny oraz krótko ich 
opisuje, 
prostymi słowami opisuje 
ulubione uroczystości 
rodzinne, 
opisuje różne miejsca 
zamieszkania używając 
prostych zwrotów, 
używając prostych 
zwrotów opisuje osoby na 
zdjęciach, 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z przyjaźnią 
używając prostych 
konstrukcji, 
zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Rozumie większość tekstu 
i komunikatów słownych 
na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się 
umiejętnościami na 
wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na 
ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń: 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
członków swojej rodziny, 
uzyskuje i udziela 
informacji o innych 
osobach, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swoich ulubionych 
uroczystości rodzinnych, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, 
szczegółowo opisuje 
różne miejsca 
zamieszkania używając 
poznanych zwrotów, 
swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę na 
temat osób na zdjęciach, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje na ich temat, 
swobodnie i szczegółowo 
opisuje swoje 
doświadczenia związane z 

Uczeń: 
bezbłędnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
członków swojej rodziny, 
uzyskuje i udziela 
informacji o innych 
osobach, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swoich ulubionych 
uroczystości rodzinnych, 
wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, 
bardzo szczegółowo 
opisuje różne miejsca 
zamieszkania używając 
poznanych zwrotów, 
swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę na 
temat osób na zdjęciach, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje na ich temat, 
swobodnie i szczegółowo 
opisuje swoje 
doświadczenia związane z 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel).

English Class B1, rozdział 8: No ome for crime

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres 
środków językowych w 
znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres 
środków językowych; 
głównie środki językowe o 
wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje 
kilka precyzyjnych 
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 98 – 109).

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 98 – 109). Zna 
i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela 
do zapisania w zeszycie.  

Uczeń w niewielkim 
stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.

Bezbłędnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.
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rodzaje zbrodni 
przestępcy 
prawo 
zainteresowania 
rozwiąywanie zagadek kryminalnych 
opisywanie umiejętności 
filmy 
styl życia 
media społecznościowe 
zjawiska społeczne – przestępstwa 
cechy charakteru 
formy spędzania czasu wolnego 
czas Past Simple i Past Con^nuous do zdarzeń z przeszłości 
strona bierna dla czasu Present Simple i Past Simple 
konstrukcja have / get something done 
przedrostki negatywne przed przymiotnikami
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UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście 
czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, 
internacjonalizmy. 
Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się  
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje 
zadania z pomocą innych 
osób.

Uczeń: 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
opisuje zabawne zdarzenia 
z przeszłości używając 
prostych zwrotów, 
opisuje wybrany film 
detektywistyczny, 
używając prostych zdań 
opowiada o wydarzeniach 
z przeszłości, 
wyraża opinie, uczucia i 
emocje używając prostych 
konstrukcji, 
krótko opisuje swój styl 
życia używając prostych 
zwrotów, 
opisuje zagadnienia 
związane z przestępstwami 
i wykorzystaniem mediów 
społecznościowych 
wykorzystując tekst z 
podręcznika, 
opisuje swoje upodobania, 
uczucia i emocje używając 
prostych struktur, 
używając prostych 
zwrotów opisuje cechy 
charakteru, 

Rozumie większość tekstu 
i komunikatów słownych 
na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się 
umiejętnościami na 
wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na 
ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń: 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
wybranego filmu 
detektywistycznego, 
swobodnie i szczegółowo 
opowiada o 
wydarzeniach z 
przeszłości,  
wyraża szczegółowe 
opinie, uczucia i emocje, 
pyta o opinie innych, 
opisuje swój styl życia 
podając szczegóły i 
wyjaśnienia, 
szczegółowo opisuje 
zagadnienia związane z 
przestępstwami i 
wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, 
używając poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania, uczucia i 
emocje, stosuje właściwe 
zwroty, 

Uczeń: 
bezbłędnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
wybranego filmu 
detektywistycznego, 
swobodnie i szczegółowo 
opowiada o 
wydarzeniach z 
przeszłości,  
wyraża szczegółowe 
opinie, uczucia i emocje, 
pyta o opinie innych, 
opisuje swój styl życia 
podając szczegóły i 
wyjaśnienia, 
bardzo szczegółowo 
opisuje zagadnienia 
związane z 
przestępstwami i 
wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, 
używając poznanych 
zwrotów opisuje swoje 
upodobania, uczucia i 
emocje, stosuje właściwe 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (e-Panel).

English Class B1, rozdział 9: Think outside the box

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres 
środków językowych w 
znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów.

Uczeń zna i stosuje 
ograniczony zakres 
środków językowych; 
głównie środki językowe o 
wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące 
bezpośrednio jego osoby.

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w 
wypowiedzi występuje 
kilka precyzyjnych 
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 110 – 125).

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 110 – 125). 
Zna i stosuje dodatkowe  
słownictwo (w ramach 
podstawy programowej) 
podane przez nauczyciela 
do zapisania w zeszycie.  

Uczeń w niewielkim 
stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy.

Częściowo poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji.

Poprawnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.

Bezbłędnie stosuje 
poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach.
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1. cechy charakteru 
edukacja 
przedmioty nauczania 
uczenie się 
zajęcia pozalekcyjne 
zdobywanie certyfikatów 
umiejętności i zainteresowania 
uczucia i emocje 
dane personalne 
wymiana uczniowska 
podróżowanie i turystyka 
wydarzenia 
szkoły alternatywne 
czas Present Simple 
kolejność słów w pytaniach 
słowa pytające 
kolokacje z czasownikami take i make 
różnorodne czasy gramatyczne

 33
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL 
 ul. Spacerowa 8, 32-040 Wrząsowice  

www.vcps.pl 



 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście 
czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, 
internacjonalizmy. 
Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 
Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się  
w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje 
zadania z pomocą innych 
osób.

Uczeń: 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
reaguje adekwatnie na 
zadawane pytania, reaguje 
na polecenia i rozumie 
instrukcje, 
używając prostych 
zwrotów opisuje cechy 
charakteru, 
opowiada o 
doświadczeniach z 
przeszłości i teraźniejszości 
używając podstawowych 
zwrotów, 
udziela podstawowych 
informacji o zmianach w 
edukacji, opowiada o 
swoich doświadczeniach, 
opowiada o szkole i 
nauczycielach używając 
prostego słownictwa, 
użwając prostych zwrotów 
opisuje swoje uczucia i 
emocje, 
nawiązuje kontakty 
towarzyskie, 
zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 

Rozumie większość tekstu 
i komunikatów słownych 
na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się 
umiejętnościami na 
wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na 
ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność 
językową na poziomie 
umożliwiającym dobrą 
komunikację.

Uczeń: 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 
używając poznanych 
zwrotów opisuje cechy 
charakteru, 
przedstawia siebie i inne 
osoby ze swojego 
otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat, 
swobodnie i szczegółowo 
opowiada o 
doświadczeniach z 
przeszłości i 
teraźniejszości używając 
poznanychych zwrotów,  
swobodnie i szczegółowo 
opowiada o szkole i 
nauczycielach, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swoich uczuć i emocji, 
swobodnie nawiązuje 
kontakty towarzyskie, 
prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, uzyskuje i 

Uczeń: 
bezbłędnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie, 
wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 
używając poznanych 
zwrotów opisuje cechy 
charakteru, 
przedstawia siebie i inne 
osoby ze swojego 
otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat, 
swobodnie i bardzo 
szczegółowo opowiada o 
doświadczeniach z 
przeszłości i 
teraźniejszości używając 
poznanychych zwrotów,  
swobodnie i szczegółowo 
opowiada o szkole i 
nauczycielach, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, 
udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swoich uczuć i emocji, 
swobodnie nawiązuje 
kontakty towarzyskie, 
prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, uzyskuje i 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 9 (e-Panel).

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel).
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