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I Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

➢ Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 

➢ Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

➢ Sprawdzian pisemny jest zawsze zapowiedziany minimum jeden tydzień wcześniej, czego 

potwierdzeniem jest wpis w terminarzu dziennika elektronicznego. Nauczyciel jest odpowiedzialny 

za podanie zakresu sprawdzanych umiejętności i wiadomości. Uczeń nieobecny na sprawdzianie 

musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

➢ Kartkówka jest zapowiedzianą lub niezapowiedzianą formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności.  

W trakcie niezapowiedzianej kartkówki jest sprawdzana wiedza uczniów obejmująca trzy ostatnie 

jednostki lekcyjne. W trakcie kartkówki zapowiedzianej przez nauczyciela zakres materiału może 

obejmować większą liczbę lekcji. 

➢ Nauczyciel ma dwa tygodnie na poinformowanie uczniów o ich ocenach ze sprawdzianu lub 

kartkówki. 

➢ Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z kartkówki lub sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna  

i odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w czasie następnych dwóch tygodni).  

Uczeń może poprawić pracę pisemną tylko jeden raz. 

➢ Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz zalecenia z opinii lub 

orzeczenia. 

➢ Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie są zapoznawani z wymaganiami edukacyjnymi 

niezbędnymi do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych. Wymagania na poszczególne oceny są udostępnione uczniom na stronie 

internetowej szkoły. Oceny są jawne, oparte o poznane kryteria. 

➢ O ocenach cząstkowych, śródrocznych lub rocznych informuje się rodziców na zebraniach 

rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen.  

➢ Oceny ze sprawdzianów są opatrzone komentarzem pisemnym w eDzienniku, a pozostałe oceny 

komentarzem ustnym przekazanym przez nauczyciela w chwili poinformowania o wystawionej 

ocenie. 

➢ Podczas indywidualnych spotkań nauczyciel udostępnia do wglądu zainteresowanym rodzicom prace 

ich dzieci. 

➢ Prace pisemne są przechowywane do końca danego roku szkolnego. 

➢ O grożących  uczniom  ocenach  niedostatecznych  z  przedmiotu  rodzice uczniów zostają 

poinformowani pisemnie na jeden miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną. Na koniec  

I półrocza nie przewiduje się żadnych sprawdzianów zaliczeniowych.  W przypadku klasyfikacji 

rocznej uczeń może skorzystać z prawa do poprawy oceny. Nauczyciel wyznacza zakres, formę  

i terminy poprawy. 

➢ Dwa tygodnie przed zebraniem rady pedagogicznej uczniowie są informowani o pozostałych, 

przewidywanych ocenach lub rocznych, a jeden tydzień przed klasyfikacją śródroczną. Uczeń nie 

ma możliwości podniesienia oceny śródrocznej. W przypadku niewyrażania zgody na otrzymaną 

ocenę roczną, może zostać ona podniesiona po uprzednim spełnieniu przez ucznia następujących 

warunków:  

- złożenie podania do nauczyciela przedmiotu, przystąpienie do egzaminu pisemnego i ustnego 

oraz uzyskanie minimum 85,0% z części pisemnej. Materiał będący treścią egzaminu obejmuje 

cały rok szkolny. 

 W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z zaproponowaną przez nauczyciela oceną wystawioną na 

koniec roku szkolnego, uczeń jest zobowiązany do napisania testu, sprawdzającego wiadomości  

i umiejętności w zakresie wymagań na konkretną ocenę. Procedury przebiegu egzaminu znajdują się 

w Statucie Szkoły. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą z przedmiotu co najwyżej o jeden stopień. 



II Uczniowie mogą otrzymać oceny za następujące formy aktywności językowej: 

 

- sprawdzian pisemny, 

- kartkówka, 

- odpowiedź ustna, 

- prezentacja, 

- projekt, 

- zadanie domowe, 

- czytanie głośne, 

- dialog, 

- praca na lekcji, 

- zeszyt przedmiotowy, 

- udział w konkursie, 

- osiągnięcie w konkursie, 

- aktywność lekcyjna, 

- aktywność pozalekcyjna. 

 

III Na lekcjach języka angielskiego korzysta się z poniższych symboli i oznaczeń: 

 

„cel ( 6 )”– ocena celująca 

„bdb ( 5 )” – ocena bardzo dobra 

„db ( 4 )”– ocena dobra 

„dst ( 3 )” – ocena dostateczna 

„dop ( 2 )” – ocena dopuszczająca 

„ndst ( 1 )” – ocena niedostateczna 

„bz” – brak zadania domowego 

„np” – nieprzygotowanie do lekcji 

„ +” – praca na lekcji 

„ – ” – praca na lekcji 

 

IV Wystawianie ocen 

 

1. Odpowiedź ustna 

➢ Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę otrzymaną z odpowiedzi ustnej. Uczeń może poprawić 

ocenę w czasie kolejnego tygodnia z tej samej partii materiału. 

 

2. Sprawdzian pisemny 

➢ Czas trwania sprawdzianu to 45 minut. 

➢ Oceny ze sprawdzianu wyrażone procentami przekłada się na  stopnie w  następujący sposób: 

 

Procent poprawnych odpowiedzi                 Oceny 

   

  96 – 100 %                           celująca 

85 – 95 %                            bardzo dobra 

70 – 84 %                              dobra 

50 – 69 %                               dostateczna 



30 – 49 %                              dopuszczająca 

0 – 29 %            niedostateczna 

 

3. Kartkówka 

➢ Osoby, nieobecne w szkole w dniu kartkówki, piszą ją w innym terminie uzgodnionym z 

nauczycielem lub odpowiadają ustnie z tego samego zakresu materiału. Osobą decydującą o formie 

sprawdzenia wiadomości jest nauczyciel. 

➢ Oceny z kartkówki przelicza się na stopnie tak jak oceny ze sprawdzianu pisemnego. 

 

4. Projekt i prezentacja 

➢ Projekty i prezentacje przygotowywane są w grupach, parach lub indywidualnie. 

➢ Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę. Do dziennika wpisywane są obydwie oceny. 

➢ Przy wystawianiu oceny z projektu lub prezentacji pod uwagę są branezdolności artystyczne ucznia i 

wysiłek włożony w wykonanie projektu. 

 

5. Aktywność lekcyjna 

➢ Uczeń, który wyróżnia się swoją aktywnością w trakcie lekcji, może otrzymać „plus” („+”).Uczeń, 

który uzyskał trzy „plusy” z aktywności lekcyjnej, otrzymuje ocenę bardzo dobrą (w przypadku 

uczniów klasy IV jest to pięć „plusów”). Na jednej lekcji uczeń może otrzymać dowolną liczbę 

„plusów”. 

➢ Uczeń, który w widoczny sposób nie uczestniczy w pracy na lekcji, otrzymuje „minus” („ – „). Na 

jednej lekcji uczeń może otrzymać jednego „minusa” (w przypadku klasy czwartej jest to pięć 

„minusów”). Uczeń, który uzyskał trzy „minusy”, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

6. Aktywność pozalekcyjna 

➢ Proponowane formy aktywności pozalekcyjnej: 

- udział i osiągnięcia w konkursach; 

- uczestnictwo w kółku przedmiotowym; 

- wykonanie dodatkowych zadań podanych przez nauczyciela lub zaproponowanych 

przez ucznia. 

 

7. Zadanie domowe 

➢ Uczeń ma prawo nie mieć zadania domowego trzy razy w półroczu. W takim przypadku nauczyciel 

wpisuje w dzienniku „bz”. Uczeń ma obowiązek zgłosić brak zadania domowego w ciągu kilku 

pierwszych minut zajęć.  

➢ Nauczyciel ma prawo ocenić każde zadanie domowe.  

 

8. Nieprzygotowanie do lekcji 

➢ Uczeń ma prawo trzy razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jako brak 

gotowości do odpowiedzi ustnej. W takim przypadku nauczyciel wpisuje do dziennika „np”. 

➢ Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji w przypadku zapowiedzianego wcześniej 

sprawdzianu, kartkówki lub zapowiedzianej formy sprawdzenia wiedzy w formie ustnej, np. 

prezentacji. 



➢ Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w momencie, gdy nauczyciel sprawdza gotowość 

uczniów do odpowiedzi ustnej.  

 

9. Pomoce lekcyjne 

 Uczeń ma prawo trzy razy w półroczu zgłosić brak pomocy lekcyjnych (podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń). W takim przypadku nauczyciel wpisuje do dziennika „bp”.  

 

10. Zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 

 Nauczyciel może ocenić sposób prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Uczniowie 

są informowani o zamiarze przeprowadzenia oceny co najmniej tydzień wcześniej. 

 W przypadku zeszytu ćwiczeń, ocena może być dokonywana na bieżąco. 

 Oceniając dany zeszyt, nauczyciel bierze pod uwagę estetykę jego prowadzenia i kompletność 

notatek lekcyjnych. 

 W celu poprawy otrzymanej oceny, uczeń może uzupełnić brakujące notatki i ponownie oddać 

zeszyt do oceny. 

 

11. Dostosowanie wymagań dla uczniów z opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej 

 W przypadku ucznia posiadającego opinię zakres materiału leksykalno – gramatycznego, którego 

znajomość jest sprawdzana w czasie odpowiedzi ustnej, nie może przekraczać trzech jednostek 

lekcyjnych. Uczeń ma możliwość skorzystania z wydłużonego czasu przeznaczonego na 

zastanowienie i odpowiedź. Nauczyciel może, w razie potrzeby, zadać pytania pomocnicze, które nie 

wpływają na otrzymaną ocenę. Uczeń jest zawsze informowany o terminie odpowiedzi i zakresie 

materiału. 

 Oceny ze sprawdzianów pisemnych, testów i kartkówek przeliczane są w następujący sposób: 

 

Procent poprawnych odpowiedzi   Ocena 

  91 – 100%     celująca 

  80 – 90 %     bardzo dobra 

  65 – 79%     dobra 

  46 – 64 %     dostateczna 

  25 – 45 %     dopuszczająca 

  0 – 24%     niedostateczna 

12. Dostosowanie wymagań dla uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej 

 Ocenie podlegają:  

 odpowiedzi ustne – wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela (głównie słownictwo,odpowiadanie 

na pytania w prostych sytuacjach komunikacyjnych, tworzenie krótkich wypowiedzi związanych z 

omawianym blokiem tematycznym); 

 głośne czytanie (zastosowanie podstawowych zasad wymowy); 

 zadania domowe; 

 prowadzenie zeszytu; 

 sprawdziany pisemne (testy); 

 prace dodatkowe (projekty); 

 kartkówki (uczeń korzysta z wydłużonego czasu pracy). 



 W przypadku oceny projektów, prezentacji, prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zadań 

domowych nacisk jest kładziony szczególnie na wysiłek włożony w przygotowanie danej pracy. 

 Po zrealizowaniu każdego bloku tematycznego uczniowie piszą specjalnie dla nich skonstruowany 

test, uwzględniający ich możliwości. Przeliczenie wyników wyrażonych procentowo na stopnie 

wygląda następująco: 

 

Procent poprawnych odpowiedzi  Ocena 

  91 – 100%    celująca 

  80 – 90 %    bardzo dobra 

  65 – 79%    dobra 

  46 – 64 %    dostateczna 

  25 – 45 %    dopuszczająca 

  0 – 24%    niedostateczna 

Podczas pisania kartkówek uczeń korzysta z wydłużonego czasu pracy oraz dostosowania ilości materiału 

do indywidualnych możliwości.  

 

13. Dostosowanie wymagań dla uczniów z diagnozą – dysleksja rozwojowa 

 W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową sposób sprawdzania wiadomości w 

formie pisemnej jest modyfikowany tak, aby dostosować go do ich możliwości. 

 W przypadku projektów, prezentacji i zadań domowych nacisk jest kładziony szczególnie na wysiłek 

włożony w przygotowanie danej pracy. 

 

V. Ocenianie okresowe 

 

Ocena śródroczna i roczna otrzymana przez każdego ucznia jest wynikiem oceny sugerowanej przez 

program (średnia ważona) oraz oceny proponowanej przez nauczyciela, wynikającej z rozpoznania poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Ostateczna decyzja należy do 

nauczyciela przedmiotu. 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego w klasie 4 a i b 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 a i b 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

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 w niewielkim 

stopniu stosuje poznane 

struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. 

Uczeń zna i stosuje 

ograniczony zakres 

środków językowych; 

głównie środki językowe 

o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące 

bezpośrednio jego osoby. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów oraz 

zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w 

wypowiedzi występuje 

kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

 

W większości poprawnie 

stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

Zna i stosuje prawie 

wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty. 

 

Prawie w całości 

poprawnie stosuje 

poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty. 

 

W całości poprawnie 

stosuje poznane 

struktury gramatyczne 

w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 



Popełnia liczne błędy. 

 

Zakres środków 

językowych: 

alfabet 

dane personalne 

liczby 1-100 

kolory 

przybory szkolne 

polecenia 

liczba mnoga 

rzeczowników 

przedimki nieokreślone 

członkowie rodziny 

uroczystości rodzinne 

państwa i narodowości 

dom 

znajomi i przyjaciele 

kraje anglojęzyczne 

dopełniacz saksoński 

zaimki dzierżawcze dla 

liczby pojedynczej 

czasownik to be 

ubrania i dodatki 

zainteresowania 

rzeczy osobiste 

gadżety 

informacje o Polsce i 

krajach sąsiadujących 

geometria 

zdania z czasownikiem 

to be 

zaimki wskazujące 

pomieszczenia w domu 

wyposażenie domu 

rodzaje domów i okolica 

zdania z konstrukcją 

there is / there are 

przyimki opisujące 

położenie 

wygląd zewnętrzny 

problemy 

cechy charakteru 

podróżowanie 

zwiedzanie 

orientacja w terenie 

recykling 

materiały przyjazne 

środowisku 

czasownik have got 

regularna i 

nieregularna liczba 

mnoga rzeczowników 

zaimki dzierżawcze w 

liczbie mnogiej 

czasowniki wyrażające 

czynności 

życie społeczne – język 

migowy 

zajęcia pozalekcyjne 

podróżowanie 

zwiedzanie 

czasownik can do 

opisywania umiejętności 

spójniki, rozwijanie 

wypowiedzi 

czynności dnia 

codziennego 

dni tygodnia 

formy spędzania czasu 

wolnego 

podawanie czasu 

zainteresowania 

nazwy miesięcy 

 

Zakres środków 

językowych: 

alfabet 

dane personalne 

liczby 1-100 

kolory 

przybory szkolne 

polecenia 

liczba mnoga 

rzeczowników 

przedimki nieokreślone 

członkowie rodziny 

uroczystości rodzinne 

państwa i narodowości 

dom 

znajomi i przyjaciele 

kraje anglojęzyczne 

dopełniacz saksoński 

zaimki dzierżawcze dla 

liczby pojedynczej 

czasownik to be 

ubrania i dodatki 

zainteresowania 

rzeczy osobiste 

gadżety 

informacje o Polsce i 

krajach sąsiadujących 

geometria 

zdania z czasownikiem 

to be 

zaimki wskazujące 

pomieszczenia w domu 

wyposażenie domu 

rodzaje domów i okolica 

zdania z konstrukcją 

there is / there are 

przyimki opisujące 

położenie 

wygląd zewnętrzny 

problemy 

cechy charakteru 

podróżowanie 

zwiedzanie 

orientacja w terenie 

recykling 

materiały przyjazne 

środowisku 

czasownik have got 

regularna i nieregularna 

liczba mnoga 

rzeczowników 

zaimki dzierżawcze w 

liczbie mnogiej 

czasowniki wyrażające 

czynności 

życie społeczne – język 

migowy 

zajęcia pozalekcyjne 

podróżowanie 

zwiedzanie 

czasownik can do 

opisywania umiejętności 

spójniki, rozwijanie 

wypowiedzi 

czynności dnia 

codziennego 

dni tygodnia 

formy spędzania czasu 

wolnego 

podawanie czasu 

zainteresowania 

nazwy miesięcy 

styl życia w Polsce 

wypowiedziach. Błędy 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

Zakres środków 

językowych: 

alfabet 

dane personalne 

liczby 1-100 

kolory 

przybory szkolne 

polecenia 

liczba mnoga 

rzeczowników 

przedimki nieokreślone 

członkowie rodziny 

uroczystości rodzinne 

państwa i narodowości 

dom 

znajomi i przyjaciele 

kraje anglojęzyczne 

dopełniacz saksoński 

zaimki dzierżawcze dla 

liczby pojedynczej 

czasownik to be 

ubrania i dodatki 

zainteresowania 

rzeczy osobiste 

gadżety 

informacje o Polsce i 

krajach sąsiadujących 

geometria 

zdania z czasownikiem 

to be 

zaimki wskazujące 

pomieszczenia w domu 

wyposażenie domu 

rodzaje domów i okolica 

zdania z konstrukcją 

there is / there are 

przyimki opisujące 

położenie 

wygląd zewnętrzny 

problemy 

cechy charakteru 

podróżowanie 

zwiedzanie 

orientacja w terenie 

recykling 

materiały przyjazne 

środowisku 

czasownik have got 

regularna i nieregularna 

liczba mnoga 

rzeczowników 

zaimki dzierżawcze w 

liczbie mnogiej 

czasowniki wyrażające 

czynności 

życie społeczne – język 

migowy 

zajęcia pozalekcyjne 

podróżowanie 

zwiedzanie 

czasownik can do 

opisywania umiejętności 

spójniki, rozwijanie 

wypowiedzi 

czynności dnia 

codziennego 

dni tygodnia 

formy spędzania czasu 

wolnego 

podawanie czasu 

Zakres środków 

językowych: 

alfabet 

dane personalne 

liczby 1-100 

kolory 

przybory szkolne 

polecenia 

liczba mnoga 

rzeczowników 

przedimki nieokreślone 

członkowie rodziny 

uroczystości rodzinne 

państwa i narodowości 

dom 

znajomi i przyjaciele 

kraje anglojęzyczne 

dopełniacz saksoński 

zaimki dzierżawcze dla 

liczby pojedynczej 

czasownik to be 

ubrania i dodatki 

zainteresowania 

rzeczy osobiste 

gadżety 

informacje o Polsce i 

krajach sąsiadujących 

geometria 

zdania z czasownikiem 

to be 

zaimki wskazujące 

pomieszczenia w domu 

wyposażenie domu 

rodzaje domów i okolica 

zdania z konstrukcją 

there is / there are 

przyimki opisujące 

położenie 

wygląd zewnętrzny 

problemy 

cechy charakteru 

podróżowanie 

zwiedzanie 

orientacja w terenie 

recykling 

materiały przyjazne 

środowisku 

czasownik have got 

regularna i nieregularna 

liczba mnoga 

rzeczowników 

zaimki dzierżawcze w 

liczbie mnogiej 

czasowniki wyrażające 

czynności 

życie społeczne – język 

migowy 

zajęcia pozalekcyjne 

podróżowanie 

zwiedzanie 

czasownik can do 

opisywania umiejętności 

spójniki, rozwijanie 

wypowiedzi 

czynności dnia 

codziennego 

dni tygodnia 

formy spędzania czasu 

wolnego 

podawanie czasu 

zainteresowania 

nazwy miesięcy 

styl życia w Polsce 

instrumenty muzyczne 

Zakres środków 

językowych: 

alfabet 

dane personalne 

liczby 1-100 

kolory 

przybory szkolne 

polecenia 

liczba mnoga 

rzeczowników 

przedimki 

nieokreślone 

członkowie rodziny 

uroczystości rodzinne 

państwa i narodowości 

dom 

znajomi i przyjaciele 

kraje anglojęzyczne 

dopełniacz saksoński 

zaimki dzierżawcze 

dla liczby pojedynczej 

czasownik to be 

ubrania i dodatki 

zainteresowania 

rzeczy osobiste 

gadżety 

informacje o Polsce i 

krajach sąsiadujących 

geometria 

zdania z czasownikiem 

to be 

zaimki wskazujące 

pomieszczenia w domu 

wyposażenie domu 

rodzaje domów i 

okolica 

zdania z konstrukcją 

there is / there are 

przyimki opisujące 

położenie 

wygląd zewnętrzny 

problemy 

cechy charakteru 

podróżowanie 

zwiedzanie 

orientacja w terenie 

recykling 

materiały przyjazne 

środowisku 

czasownik have got 

regularna i 

nieregularna liczba 

mnoga rzeczowników 

zaimki dzierżawcze w 

liczbie mnogiej 

czasowniki wyrażające 

czynności 

życie społeczne – język 

migowy 

zajęcia pozalekcyjne 

podróżowanie 

zwiedzanie 

czasownik can do 

opisywania 

umiejętności 

spójniki, rozwijanie 

wypowiedzi 

czynności dnia 

codziennego 

dni tygodnia 

formy spędzania czasu 

wolnego 

podawanie czasu 

zainteresowania 



styl życia w Polsce 

instrumenty muzyczne 

czas Present Simple w 

zdaniach twierdzących 

do opisu czynności dnia 

codziennego 

przysłówki opisujące 

częstotliwość 

dzikie zwierzęta 

zwierzęta domowe 

ceny 

sprzedawanie i 

kupowanie 

środki płatnicze 

praca 

zakupy i usługi 

czas Present Simple w 

pytaniach i 

przeczeniach do opisu 

zwierząt i ich 

zwyczajów 

dyscypliny sportowe 

pogoda 

pory roku 

zdrowy tryb życia 

styl życia 

zdrowie 

świat przyrody 

sprzęt sportowy 

czas Present Simple do 

opisu zdrowych 

nawyków i stylu życia 

czasowniki opisujące 

emocje z konstrukcją 

gerund 

zaimki w funkcji 

dopełnienia 

słowa pytające w 

pytaniach 

szczegółowych 

 

instrumenty muzyczne 

czas Present Simple w 

zdaniach twierdzących 

do opisu czynności dnia 

codziennego 

przysłówki opisujące 

częstotliwość 

dzikie zwierzęta 

zwierzęta domowe 

ceny 

sprzedawanie i 

kupowanie 

środki płatnicze 

praca 

zakupy i usługi 

czas Present Simple w 

pytaniach i przeczeniach 

do opisu zwierząt i ich 

zwyczajów 

dyscypliny sportowe 

pogoda 

pory roku 

zdrowy tryb życia 

styl życia 

zdrowie 

świat przyrody 

sprzęt sportowy 

czas Present Simple do 

opisu zdrowych 

nawyków i stylu życia 

czasowniki opisujące 

emocje z konstrukcją 

gerund 

zaimki w funkcji 

dopełnienia 

słowa pytające w 

pytaniach 

szczegółowych 

 

zainteresowania 

nazwy miesięcy 

styl życia w Polsce 

instrumenty muzyczne 

czas Present Simple w 

zdaniach twierdzących 

do opisu czynności dnia 

codziennego 

przysłówki opisujące 

częstotliwość 

dzikie zwierzęta 

zwierzęta domowe 

ceny 

sprzedawanie i 

kupowanie 

środki płatnicze 

praca 

zakupy i usługi 

czas Present Simple w 

pytaniach i przeczeniach 

do opisu zwierząt i ich 

zwyczajów 

dyscypliny sportowe 

pogoda 

pory roku 

zdrowy tryb życia 

styl życia 

zdrowie 

świat przyrody 

sprzęt sportowy 

czas Present Simple do 

opisu zdrowych 

nawyków i stylu życia 

czasowniki opisujące 

emocje z konstrukcją 

gerund 

zaimki w funkcji 

dopełnienia 

słowa pytające w 

pytaniach 

szczegółowych 

 

czas Present Simple w 

zdaniach twierdzących 

do opisu czynności dnia 

codziennego 

przysłówki opisujące 

częstotliwość 

dzikie zwierzęta 

zwierzęta domowe 

ceny 

sprzedawanie i 

kupowanie 

środki płatnicze 

praca 

zakupy i usługi 

czas Present Simple w 

pytaniach i przeczeniach 

do opisu zwierząt i ich 

zwyczajów 

dyscypliny sportowe 

pogoda 

pory roku 

zdrowy tryb życia 

styl życia 

zdrowie 

świat przyrody 

sprzęt sportowy 

czas Present Simple do 

opisu zdrowych 

nawyków i stylu życia 

czasowniki opisujące 

emocje z konstrukcją 

gerund 

zaimki w funkcji 

dopełnienia 

słowa pytające w 

pytaniach 

szczegółowych 

 

nazwy miesięcy 

styl życia w Polsce 

instrumenty muzyczne 

czas Present Simple w 

zdaniach twierdzących 

do opisu czynności 

dnia codziennego 

przysłówki opisujące 

częstotliwość 

dzikie zwierzęta 

zwierzęta domowe 

ceny 

sprzedawanie i 

kupowanie 

środki płatnicze 

praca 

zakupy i usługi 

czas Present Simple w 

pytaniach i 

przeczeniach do opisu 

zwierząt i ich 

zwyczajów 

dyscypliny sportowe 

pogoda 

pory roku 

zdrowy tryb życia 

styl życia 

zdrowie 

świat przyrody 

sprzęt sportowy 

czas Present Simple do 

opisu zdrowych 

nawyków i stylu życia 

czasowniki opisujące 

emocje z konstrukcją 

gerund 

zaimki w funkcji 

dopełnienia 

słowa pytające w 

pytaniach 

szczegółowych 

 

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. 

Uczeń udziela bardzo 

podstawowych informacji 

o sobie i ludziach ze 

swojego otoczenia, 

opisuje przedmioty 

osobiste i przybory 

szkolne używając bardzo 

podstawowych zwrotów, 

korzysta z podręcznika, 

aby formułować pytania i 

wypowiedzi, zapisuje i 

przekazuje ustnie część 

informacji z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje 

poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

Uczeń składa życzenia 

używając bardzo 

Uczeń częściowo 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, reaguje 

adekwatnie na zadawane 

pytania, reaguje na 

polecenia i rozumie 

instrukcje, 

udziela podstawowych 

informacji o sobie i 

ludziach ze swojego 

otoczenia, opisuje 

przedmioty osobiste i 

przybory szkolne 

używając bardzo 

podstawowych zwrotów, 

korzysta z podręcznika, 

aby formułować pytania i 

wypowiedzi, zapisuje i 

przekazuje ustnie część 

informacji z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje 

poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

 

Uczeń składa życzenia 

używając prostych 

struktur, 

Uczeń w miarę poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

używając poznanych 

zwrotów dość 

szczegółowo opisuje 

przedmioty osobiste oraz 

przybory szkolne, stosuje 

właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu uzyskania 

informacji, dość 

wyczerpująco odpowiada 

na zadawane pytania, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń w miarę poprawnie 

składa życzenia stosownie 

do okazji, 

używa różnorodnych 

zwrotów 

Uczeń poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

używając poznanych 

zwrotów szczegółowo 

opisuje przedmioty 

osobiste oraz przybory 

szkolne, stosuje właściwy 

styl wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu uzyskania 

informacji, wyczerpująco 

odpowiada na zadawane 

pytania, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń poprawnie składa 

życzenia stosownie do 

okazji, 

używa różnorodnych 

zwrotów 

grzecznościowych, 

Uczeń w pełni 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, wykonuje i 

wydaje instrukcje i 

polecenia, 

przedstawia siebie i 

inne osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

używając poznanych 

zwrotów szczegółowo 

opisuje przedmioty 

osobiste oraz przybory 

szkolne, stosuje 

właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu 

uzyskania informacji, 

wyczerpująco 

odpowiada na zadawane 

pytania, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

 

Uczeń w pełni 

poprawnie składa 



prostych struktur, 

wzorując się na 

podręczniku używa 

bardzo podstawowych 

zwrotów 

grzecznościowych, 

udziela prostych 

informacji o krajach 

anglojęzycznych. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje ubrania 

i dodatki, 

wzorując się na 

podręczniku i używając 

poznanych zwrotów 

prowadzi bardzo krótką 

rozmowę, 

opisuje ulubione 

przedmioty i gadżety 

używając prostych 

struktur, 

udziela bardzo prostych 

informacji na temat 

swojego kraju. 

 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje 

pomieszczenia w domu i 

położenie różnych 

przedmiotów, 

krótko opowiada o 

wymarzonym domu i 

pokoju używając 

prostych struktur, 

wzorując się na 

podręczniku w bardzo 

prostej formie opisuje 

swoje upodobania, 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje używając bardzo 

prostych konstrukcji. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje wygląd 

zewnętrzny różnych 

osób, 

w bardzo prostych 

zdaniach udziela prostych 

informacji o 

supermocach wybranych 

bohaterów, 

opisuje problemy, wyraża 

opinie, uczucia i emocje 

używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

opisuje cechy charakteru 

używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

wzorując się na 

podręczniku wyraża 

swoje opinie na temat 

innych ludzi używając 

prostych konstrukcji. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach, wzorując się na 

podręczniku opisuje 

czynności wykonywane 

w czasie wolnym i 

zajęcia pozalekcyjne, 

korzystając z podręcznika 

opisuje swoje 

wzorując się na 

podręczniku używa 

bardzo podstawowych 

zwrotów 

grzecznościowych, 

udziela prostych 

informacji o krajach 

anglojęzycznych. 

 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje ubrania i 

dodatki, 

wzorując się na 

podręczniku i używając 

poznanych zwrotów 

prowadzi krótką 

rozmowę, 

opisuje ulubione 

przedmioty i gadżety 

używając prostych 

struktur, 

udziela bardzo prostych 

informacji na temat 

swojego kraju. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje 

pomieszczenia w domu i 

położenie różnych 

przedmiotów, 

krótko opowiada o 

wymarzonym domu i 

pokoju używając prostych 

struktur, 

wzorując się na 

podręczniku w prostej 

formie opisuje swoje 

upodobania, 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje używając bardzo 

prostych konstrukcji. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje wygląd 

zewnętrzny różnych osób, 

w prostych zdaniach 

udziela prostych 

informacji o supermocach 

wybranych bohaterów, 

opisuje problemy, wyraża 

opinie, uczucia i emocje 

używając prostych 

konstrukcji, 

opisuje cechy charakteru 

używając prostych 

konstrukcji, 

wzorując się na 

podręczniku wyraża 

swoje opinie na temat 

innych ludzi używając 

prostych konstrukcji. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach, wzorując się na 

podręczniku opisuje 

czynności wykonywane w 

czasie wolnym i zajęcia 

pozalekcyjne, 

korzystając z podręcznika 

opisuje swoje 

umiejętności, 

prostymi zdaniami i 

korzystając z podręcznika 

grzecznościowych, 

udziela dość 

szczegółowych informacji 

na temat krajów 

anglojęzycznych. 

 

 

 

Uczeń samodzielnie 

udziela dość 

szczegółowych informacji 

na temat wybranych 

ubrań i dodatków 

posługując się poznanym 

słownictwem i 

konstrukcjami, 

używając poznanych 

zwrotów w miarę 

szczegółowo opisuje 

ulubione przedmioty i 

gadżety, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat swojego kraju. 

 

Uczeń dość szczegółowo 

opisuje pomieszczenia w 

domu i położenie różnych 

przedmiotów stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, w miarę 

szczegółowo opowiada o 

wymarzonym domu i 

pokoju, stosuje właściwe 

słownictwo, 

opisuje swoje 

upodobania, dość 

szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje używając 

poznanych konstrukcji. 

 

 

Uczeń w miarę 

samodzielnie i dość 

szczegółowo opisuje 

wygląd zewnętrzny 

różnych osób, używając 

poznanego słownictwa 

udziela dość 

szczegółowych informacji 

o supermocach 

wybranych bohaterów, 

używając dość bogatego 

słownictwa wyraża 

opinie, uczucia i emocje, 

opisuje problemy, 

opisuje cechy charakteru 

używając w miarę 

bogatego słownictwa, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

wyraża opinie na temat 

różnych ludzi. 

 

Uczeń przekazuje dość 

wyczerpujące i 

szczegółowe informacje 

na temat czynności 

wykonywanych w czasie 

wolnym oraz zajęć 

pozalekcyjnych, 

samodzielnie i dość 

szczegółowo opisuje 

swoje umiejętności, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

krajów anglojęzycznych. 

 

 

 

Uczeń samodzielnie 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

wybranych ubrań i 

dodatków posługując się 

poznanym słownictwem i 

konstrukcjami, 

używając poznanych 

zwrotów szczegółowo 

opisuje ulubione 

przedmioty i gadżety, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

swojego kraju. 

 

Uczeń szczegółowo 

opisuje pomieszczenia w 

domu i położenie różnych 

przedmiotów stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, 

szczegółowo opowiada o 

wymarzonym domu i 

pokoju, stosuje właściwe 

słownictwo, 

opisuje swoje 

upodobania, 

szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje używając 

poznanych konstrukcji. 

 

 

Uczeń samodzielnie i 

szczegółowo opisuje 

wygląd zewnętrzny 

różnych osób, używając 

poznanego słownictwa 

udziela szczegółowych 

informacji o supermocach 

wybranych bohaterów, 

używając bogatego 

słownictwa wyraża 

opinie, uczucia i emocje, 

opisuje problemy, 

opisuje cechy charakteru 

używając bogatego 

słownictwa, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

wyraża opinie na temat 

różnych ludzi. 

 

Uczeń przekazuje 

wyczerpujące i 

szczegółowe informacje 

na temat czynności 

wykonywanych w czasie 

wolnym oraz zajęć 

pozalekcyjnych, 

samodzielnie i 

szczegółowo opisuje 

swoje umiejętności, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

intencji i planów na 

przyszłość, 

uzyskuje i przekazuje 

życzenia stosownie do 

okazji, 

używa różnorodnych 

zwrotów 

grzecznościowych, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

krajów 

anglojęzycznych. 

 

Uczeń samodzielnie 

udziela bardzo 

szczegółowych 

informacji na temat 

wybranych ubrań i 

dodatków posługując 

się poznanym 

słownictwem i 

konstrukcjami, 

używając poznanych 

zwrotów szczegółowo 

opisuje ulubione 

przedmioty i gadżety, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

swojego kraju. 

 

Uczeń bardzo 

szczegółowo opisuje 

pomieszczenia w domu 

i położenie różnych 

przedmiotów stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe 

zwroty, bardzo 

szczegółowo opowiada 

o wymarzonym domu i 

pokoju, stosuje 

właściwe słownictwo, 

opisuje swoje 

upodobania, bardzo 

szczegółowo i 

swobodnie wyraża 

opinie, uczucia i emocje 

używając poznanych 

konstrukcji. 

 

Uczeń samodzielnie i 

bardzo szczegółowo 

opisuje wygląd 

zewnętrzny różnych 

osób, używając 

poznanego słownictwa 

udziela szczegółowych 

informacji o 

supermocach 

wybranych bohaterów, 

używając bogatego 

słownictwa wyraża 

opinie, uczucia i 

emocje, opisuje 

problemy, 

opisuje cechy 

charakteru używając 

bogatego słownictwa, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

wyraża opinie na temat 

różnych ludzi. 

 

Uczeń przekazuje 

wyczerpujące i 

bardzoszczegółowe 

informacje na temat 



umiejętności          bardzo  

prostymi zdaniami i 

korzystając z podręcznika 

przedstawia intencje i 

plany na przyszłość, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje, proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opowiada o 

czynnościach dnia 

codziennego i formach 

spędzania czasu wolnego, 

bardzo krótko opisuje 

swój typowy weekend, 

prostymi zdaniami 

opowiada o swojej 

wymarzonej podróży. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach udziela 

informacji na temat 

zagadnień związanych z 

dzikimi i domowymi 

zwierzętami i ich 

zwyczajami, 

w bardzo prostych 

zdaniach udziela 

informacji na temat 

spędzania czasu wolnego, 

opisuje swoje ulubione 

zwierzę używając bardzo 

prostych zwrotów. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje 

ulubione dyscypliny 

sportowe, sprzęt i miejsca 

potrzebne do ich 

uprawiania, 

korzystając z podręcznika 

i używając bardzo 

prostego słownictwa 

opisuje zjawiska 

pogodowe, 

używając prostych zdań 

opisuje swój styl życia. 

 

 

 

 

 

 

przedstawia intencje i 

plany na przyszłość, 

korzystając ze zwrotów 

podręcznika uzyskuje i 

przekazuje informacje, 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opowiada o 

czynnościach dnia 

codziennego i formach 

spędzania czasu wolnego, 

krótko opisuje swój 

typowy weekend, 

prostymi zdaniami 

opowiada o swojej 

wymarzonej podróży. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach udziela 

informacji na temat 

zagadnień związanych z 

dzikimi i domowymi 

zwierzętami i ich 

zwyczajami, 

w prostych zdaniach 

udziela informacji na 

temat spędzania czasu 

wolnego, opisuje swoje 

ulubione zwierzę 

używając bardzo prostych 

zwrotów. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje ulubione 

dyscypliny sportowe, 

sprzęt i miejsca potrzebne 

do ich uprawiania, 

korzystając z podręcznika 

i używając prostego 

słownictwa opisuje 

zjawiska pogodowe, 

używając prostych zdań 

opisuje swój styl życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udziela dość  

szczegółowych informacji 

na temat intencji i planów 

na przyszłość, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje, proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje, dość 

szczegółowo opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy. 

 

Uczeń samodzielnie i 

dość szczegółowo 

opowiada o czynnościach 

dnia codziennego i 

formach spędzania czasu 

wolnego, dość 

szczegółowo opisuje swój 

typowy weekend, 

swobodnie i dość 

szczegółowo opisuje 

opowiada o swojej 

wymarzonej podróży. 

 

Uczeń udziela w miarę 

szczegółowych informacji 

na temat zagadnień 

związanych z dzikimi i 

domowymi zwierzętami i 

ich zwyczajami, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat spędzania czasu 

wolnego stosując 

właściwe zwroty i 

poznane słownictwo, 

swobodnie i dość 

szczegółowo opisuje 

swoje ulubione zwierzę. 

 

Uczeń w miarę  

szczegółowo opisuje 

ulubione dyscypliny 

sportowe, sprzęt i miejsca 

potrzebne do ich 

uprawiania, 

Udziela dość 

szczegółowych informacji 

na temat zjawisk 

atmosferycznych i 

pogody, używa poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje, 

swobodnie i dość 

szczegółowo opowiada o 

swoim stylu życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacje, proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje, szczegółowo 

opisuje ciekawe miejsca 

w swojej okolicy. 

 

Uczeń samodzielnie i 

szczegółowo opowiada o 

czynnościach dnia 

codziennego i formach 

spędzania czasu wolnego, 

szczegółowo opisuje swój 

typowy weekend, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje opowiada o 

swojej wymarzonej 

podróży. 

 

Uczeń udziela 

szczegółowych informacji 

na temat zagadnień 

związanych z dzikimi i 

domowymi zwierzętami i 

ich zwyczajami, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat spędzania czasu 

wolnego stosując 

właściwe zwroty i 

poznane słownictwo, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje swoje ulubione 

zwierzę. 

 

Uczeń szczegółowo 

opisuje ulubione 

dyscypliny sportowe, 

sprzęt i miejsca potrzebne 

do ich uprawiania, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

zjawisk atmosferycznych 

i pogody, używa poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje, 

swobodnie i szczegółowo 

opowiada o swoim stylu 

życia. 

 

 

 

 

 

 

 

czynności 

wykonywanych w 

czasie wolnym oraz 

zajęć pozalekcyjnych,  

samodzielnie i bardzo 

szczegółowo opisuje 

swoje umiejętności, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

intencji i planów na 

przyszłość, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje, proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje, 

szczegółowo opisuje 

ciekawe miejsca w 

swojej okolicy. 

 

Uczeń samodzielnie i 

bardzo szczegółowo 

opowiada o 

czynnościach dnia 

codziennego i formach 

spędzania czasu 

wolnego, bardzo 

szczegółowo opisuje 

swój typowy weekend, 

swobodnie i 

szczegółowo opisuje 

opowiada o swojej 

wymarzonej podróży. 

 

Uczeń udziela bardzo 

szczegółowych 

informacji na temat 

zagadnień związanych z 

dzikimi i domowymi 

zwierzętami i ich 

zwyczajami, udziela 

bardzo szczegółowych 

informacji na temat 

spędzania czasu 

wolnego stosując 

właściwe zwroty i 

poznane słownictwo, 

swobodnie i bardzo 

szczegółowo opisuje 

swoje ulubione zwierzę. 

 

Uczeń bardzo 

szczegółowo opisuje 

ulubione dyscypliny 

sportowe, sprzęt i 

miejsca potrzebne do 

ich uprawiania, 

Udziela bardzo 

szczegółowych 

informacji na temat 

zjawisk 

atmosferycznych i 

pogody, używa poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje, 

swobodnie i 

szczegółowo opowiada 

o swoim stylu życia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego w klasie 5 a i b 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 a i b 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

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 w niewielkim 

stopniu stosuje poznane 

struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. 

Popełnia liczne błędy. 

 

 

Zakres środków 

językowych: 

 

dane personalne 

państwa i narodowości 

rzeczy osobiste 

nazwy miesięcy 

umiejętności i 

zainteresowania 

pomieszczenia i 

wyposażenie domu 

ubrania 

przymiotniki opisujące 

cechy i osobowość 

czasownik to be, have 

got, can 

konstrukcja there is / 

there are 

przyimki opisujące 

położenie 

zaimki wskazujące i 

dzierżawcze 

przedmioty nauczania, 

przybory szkolne 

dni tygodnia 

pomieszczenia w szkole, 

życie szkoły 

dane personalne 

zainteresowania, formy 

spędzania czasu 

wolnego 

czas Present Simple 

przysłówki 

częstotliwości 

artykuły spożywcze 

opakowania 

zamawianie jedzenia w 

restauracji 

tradycje kulinarne w 

innych krajach 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne 

some i any z 

rzeczownikami 

pytanie o liczbę i ilość z 

użyciem how much i 

how many 

gadżety 

Uczeń zna i stosuje 

ograniczony zakres 

środków językowych; 

głównie środki 

językowe o wysokim 

stopniu pospolitości i 

dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje poznane 

struktury gramatyczne 

w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

 

Zakres środków 

językowych: 

 

dane personalne 

państwa i narodowości 

rzeczy osobiste 

nazwy miesięcy 

umiejętności i 

zainteresowania 

pomieszczenia i 

wyposażenie domu 

ubrania 

przymiotniki opisujące 

cechy i osobowość 

czasownik to be, have 

got, can 

konstrukcja there is / 

there are 

przyimki opisujące 

położenie 

zaimki wskazujące i 

dzierżawcze 

przedmioty nauczania, 

przybory szkolne 

dni tygodnia 

pomieszczenia w 

szkole, życie szkoły 

dane personalne 

zainteresowania, 

formy spędzania czasu 

wolnego 

czas Present Simple 

przysłówki 

częstotliwości 

artykuły spożywcze 

opakowania 

zamawianie jedzenia 

w restauracji 

tradycje kulinarne w 

innych krajach 

rzeczowniki policzalne 

i niepoliczalne 

some i any z 

rzeczownikami 

pytanie o liczbę i ilość 

z użyciem how much i 

how many 

gadżety 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o 

wysokim stopniu 

pospolitości w 

wypowiedzi występuje 

kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

 

W większości 

poprawnie stosuje 

poznane struktury 

gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych 

wypowiedziach. Błędy 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

Zakres środków 

językowych: 

 

dane personalne 

państwa i narodowości 

rzeczy osobiste 

nazwy miesięcy 

umiejętności i 

zainteresowania 

pomieszczenia i 

wyposażenie domu 

ubrania 

przymiotniki opisujące 

cechy i osobowość 

czasownik to be, have 

got, can 

konstrukcja there is / 

there are 

przyimki opisujące 

położenie 

zaimki wskazujące i 

dzierżawcze 

przedmioty nauczania, 

przybory szkolne 

dni tygodnia 

pomieszczenia w 

szkole, życie szkoły 

dane personalne 

zainteresowania, 

formy spędzania czasu 

wolnego 

czas Present Simple 

przysłówki 

częstotliwości 

artykuły spożywcze 

opakowania 

zamawianie jedzenia 

w restauracji 

tradycje kulinarne w 

innych krajach 

rzeczowniki policzalne 

i niepoliczalne 

some i any z 

rzeczownikami 

Zna i stosuje prawie 

wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty. 

 

Prawie w całości 

poprawnie stosuje 

poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

Zakres środków 

językowych: 

 

dane personalne 

państwa i narodowości 

rzeczy osobiste 

nazwy miesięcy 

umiejętności i 

zainteresowania 

pomieszczenia i 

wyposażenie domu 

ubrania 

przymiotniki opisujące 

cechy i osobowość 

czasownik to be, have 

got, can 

konstrukcja there is / 

there are 

przyimki opisujące 

położenie 

zaimki wskazujące i 

dzierżawcze 

przedmioty nauczania, 

przybory szkolne 

dni tygodnia 

pomieszczenia w szkole, 

życie szkoły 

dane personalne 

zainteresowania, formy 

spędzania czasu wolnego 

czas Present Simple 

przysłówki 

częstotliwości 

artykuły spożywcze 

opakowania 

zamawianie jedzenia w 

restauracji 

tradycje kulinarne w 

innych krajach 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne 

some i any z 

rzeczownikami 

pytanie o liczbę i ilość z 

użyciem how much i 

how many 

gadżety 

korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych i 

technologii 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty. 

 

W całości poprawnie 

stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 

Zakres środków 

językowych: 

 

dane personalne 

państwa i narodowości 

rzeczy osobiste 

nazwy miesięcy 

umiejętności i 

zainteresowania 

pomieszczenia i 

wyposażenie domu 

ubrania 

przymiotniki opisujące 

cechy i osobowość 

czasownik to be, have got, 

can 

konstrukcja there is / 

there are 

przyimki opisujące 

położenie 

zaimki wskazujące i 

dzierżawcze 

przedmioty nauczania, 

przybory szkolne 

dni tygodnia 

pomieszczenia w szkole, 

życie szkoły 

dane personalne 

zainteresowania, formy 

spędzania czasu wolnego 

czas Present Simple 

przysłówki częstotliwości 

artykuły spożywcze 

opakowania 

zamawianie jedzenia w 

restauracji 

tradycje kulinarne w 

innych krajach 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne 

some i any z 

rzeczownikami 

pytanie o liczbę i ilość z 

użyciem how much i how 

many 

gadżety 

korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

czasowniki nazywające 

czynności 



korzystanie z 

podstawowych 

urządzeń technicznych i 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

czasowniki nazywające 

czynności 

znajomi i przyjaciele 

czas Present 

Continuous 

związek przymiotnika z 

przyimkiem 

elementy krajobrazu 

zwierzęta i przymiotniki 

je opisujące 

ulubione filmy 

rekordy świata 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

miejsca w mieście 

orientacja w terenie 

przyimki opisujące 

położenie 

czas Past Simple dla 

czasownika to be 

przymiotniki 

rozwijające wypowiedź 

popularne zawody 

wyrażanie próśb 

prace domowe 

czas Past Simple dla 

czasowników 

regularnych i 

nieregularnych w 

zdaniach twierdzących 

środki transportu 

wyposażenie 

turystyczne 

czasowniki związane z 

podróżowaniem 

ceny, środki płatnicze 

kupowanie biletów 

odkrywcy 

pocztówka z wyjazdu 

czas Past Simple w 

pytaniach i 

przeczeniach 

wydarzenia w życiu 

prywatnym 

określanie czasu 

rodzaje muzyki 

czas Past Simple 

konstrukcja to be going 

to 

pytania na temat 

teraźniejszości i 

przeszłości 

 

korzystanie z 

podstawowych 

urządzeń technicznych 

i technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

czasowniki 

nazywające czynności 

znajomi i przyjaciele 

czas Present 

Continuous 

związek przymiotnika 

z przyimkiem 

elementy krajobrazu 

zwierzęta i 

przymiotniki je 

opisujące 

ulubione filmy 

rekordy świata 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

miejsca w mieście 

orientacja w terenie 

przyimki opisujące 

położenie 

czas Past Simple dla 

czasownika to be 

przymiotniki 

rozwijające 

wypowiedź 

popularne zawody 

wyrażanie próśb 

prace domowe 

czas Past Simple dla 

czasowników 

regularnych i 

nieregularnych w 

zdaniach twierdzących 

środki transportu 

wyposażenie 

turystyczne 

czasowniki związane z 

podróżowaniem 

ceny, środki płatnicze 

kupowanie biletów 

odkrywcy 

pocztówka z wyjazdu 

czas Past Simple w 

pytaniach i 

przeczeniach 

wydarzenia w życiu 

prywatnym 

określanie czasu 

rodzaje muzyki 

czas Past Simple 

konstrukcja to be 

going to 

pytania na temat 

teraźniejszości i 

przeszłości 

pytanie o liczbę i ilość 

z użyciem how much i 

how many 

gadżety 

korzystanie z 

podstawowych 

urządzeń technicznych 

i technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

czasowniki 

nazywające czynności 

znajomi i przyjaciele 

czas Present 

Continuous 

związek przymiotnika 

z przyimkiem 

elementy krajobrazu 

zwierzęta i 

przymiotniki je 

opisujące 

ulubione filmy 

rekordy świata 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

miejsca w mieście 

orientacja w terenie 

przyimki opisujące 

położenie 

czas Past Simple dla 

czasownika to be 

przymiotniki 

rozwijające 

wypowiedź 

popularne zawody 

wyrażanie próśb 

prace domowe 

czas Past Simple dla 

czasowników 

regularnych i 

nieregularnych w 

zdaniach twierdzących 

środki transportu 

wyposażenie 

turystyczne 

czasowniki związane z 

podróżowaniem 

ceny, środki płatnicze 

kupowanie biletów 

odkrywcy 

pocztówka z wyjazdu 

czas Past Simple w 

pytaniach i 

przeczeniach 

wydarzenia w życiu 

prywatnym 

określanie czasu 

rodzaje muzyki 

czas Past Simple 

konstrukcja to be 

going to 

pytania na temat 

teraźniejszości i 

przeszłości 

 

 

informacyjno-

komunikacyjnych 

czasowniki nazywające 

czynności 

znajomi i przyjaciele 

czas Present Continuous 

związek przymiotnika z 

przyimkiem 

elementy krajobrazu 

zwierzęta i przymiotniki 

je opisujące 

ulubione filmy 

rekordy świata 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

miejsca w mieście 

orientacja w terenie 

przyimki opisujące 

położenie 

czas Past Simple dla 

czasownika to be 

przymiotniki 

rozwijające wypowiedź 

popularne zawody 

wyrażanie próśb 

prace domowe 

czas Past Simple dla 

czasowników 

regularnych i 

nieregularnych w 

zdaniach twierdzących 

środki transportu 

wyposażenie turystyczne 

czasowniki związane z 

podróżowaniem 

ceny, środki płatnicze 

kupowanie biletów 

odkrywcy 

pocztówka z wyjazdu 

czas Past Simple w 

pytaniach i przeczeniach 

wydarzenia w życiu 

prywatnym 

określanie czasu 

rodzaje muzyki 

czas Past Simple 

konstrukcja to be going 

to 

pytania na temat 

teraźniejszości i 

przeszłości 

 

znajomi i przyjaciele 

czas Present Continuous 

związek przymiotnika z 

przyimkiem 

elementy krajobrazu 

zwierzęta i przymiotniki 

je opisujące 

ulubione filmy 

rekordy świata 

stopień wyższy i 

najwyższy przymiotników 

miejsca w mieście 

orientacja w terenie 

przyimki opisujące 

położenie 

czas Past Simple dla 

czasownika to be 

przymiotniki rozwijające 

wypowiedź 

popularne zawody 

wyrażanie próśb 

prace domowe 

czas Past Simple dla 

czasowników regularnych 

i nieregularnych w 

zdaniach twierdzących 

środki transportu 

wyposażenie turystyczne 

czasowniki związane z 

podróżowaniem 

ceny, środki płatnicze 

kupowanie biletów 

odkrywcy 

pocztówka z wyjazdu 

czas Past Simple w 

pytaniach i przeczeniach 

wydarzenia w życiu 

prywatnym 

określanie czasu 

rodzaje muzyki 

czas Past Simple 

konstrukcja to be going to 

pytania na temat 

teraźniejszości 

UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście 

czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, 

internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie 

Uczeń częściowo 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, reaguje 

adekwatnie na 

zadawane pytania, 

Uczeń dość poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i 

Uczeń poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 

Uczeń poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 



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 przedstawia siebie 

i inne osoby, opisuje 

ludzi, używając bardzo 

prostych struktur, 

nazywa niektóre 

przedmioty nauczane w 

szkole i podstawowe 

przybory, 

nazywa niektóre dni 

tygodnia, 

w bardzo prostych 

słowach mówi o swoich 

zainteresowaniach i 

formach spędzania czasu 

wolnego. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje swoje 

nawyki żywieniowe, 

wzorując się na 

podręczniku, udziela 

bardzo podstawowych 

informacji na temat 

żywienia, w bardzo 

prostych słowach 

wymienia składniki 

niezbędne do organizacji 

przyjęcia, 

używając bardzo 

prostych struktur i 

wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

ilustrację, wzorując się na 

podręczniku i używając 

poznanych zwrotów, 

zamawia jedzenie w 

restauracji, opisuje 

ulubione śniadanie, 

używając bardzo 

prostych struktur, udziela 

bardzo prostych 

informacji na temat 

typowych posiłków. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje nowe 

technologie i sposoby ich 

wykorzystania, 

używając bardzo 

prostych struktur i 

korzystając z 

podręcznika, prowadzi 

rozmowę telefoniczną, 

bardzo krótko opisuje 

urządzenia 

technologiczne, z których 

korzysta, używając 

bardzo prostych struktur, 

wzorując się na 

podręczniku, w bardzo 

prostej formie opisuje 

reaguje na polecenia i 

rozumie instrukcje, 

udziela podstawowych 

informacji o sobie i 

ludziach ze swojego 

otoczenia, zna nazwy 

kilku krajów i 

narodowości, opisuje 

przedmioty osobiste i 

ubrania, używając 

bardzo podstawowych 

zwrotów, umie nazwać 

niektóre miesiące, 

nazywa podstawowe 

pomieszczenia w domu 

i ich wyposażenie, 

korzysta z podręcznika, 

aby formułować pytania 

i wypowiedzi, zapisuje i 

przekazuje ustnie część 

informacji z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje 

poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

Uczeń przedstawia 

siebie i inne osoby, 

opisuje ludzi, używając 

prostych struktur, 

nazywa niektóre 

przedmioty nauczane w 

szkole i podstawowe 

przybory, 

nazywa niektóre dni 

tygodnia, 

w prostych słowach 

mówi o swoich 

zainteresowaniach i 

formach spędzania 

czasu wolnego. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje swoje 

nawyki żywieniowe, 

wzorując się na 

podręczniku, udziela 

podstawowych 

informacji na temat 

żywienia, w prostych 

słowach wymienia 

składniki niezbędne do 

organizacji przyjęcia, 

używając prostych 

struktur i wzorując się 

na podręczniku, opisuje 

ilustrację, wzorując się 

na podręczniku i 

używając poznanych 

zwrotów, zamawia 

jedzenie w restauracji, 

opisuje ulubione 

śniadanie, używając 

prostych struktur, 

udziela prostych 

informacji na temat 

typowych posiłków. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje nowe 

technologie i sposoby 

ich wykorzystania, 

używając bardzo 

inne osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

opisuje ich cechy 

osobowości, 

umiejętności i 

zainteresowania, 

zna wiele nazw krajów i 

narodowości, 

używając poznanych 

zwrotów, dość 

szczegółowo opisuje 

przedmioty osobiste 

oraz ubrania, 

zna nazwy wszystkich 

miesięcy i potrafi 

wymienić je we 

właściwej kolejności, 

nazywa pomieszczenia 

w domu i szczegółowo 

opisuje ich 

wyposażenie, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu 

uzyskania informacji, 

wyczerpująco 

odpowiada na zadawane 

pytania, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń szczegółowo 

przedstawia siebie i 

inne osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

zna przedmioty i 

przybory szkolne, 

swobodnie i 

szczegółowo opisuje 

życie szkolne, 

opowiada o swoim 

hobby, używając 

wszystkich poznanych 

zwrotów i wyrażeń. 

 

Uczeń samodzielnie 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

nawyków 

żywieniowych, 

posługując się 

poznanym słownictwem 

i konstrukcjami, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

żywienia, układa 

szczegółową listę 

zakupów niezbędnych 

do organizacji 

przyjęcia, uzasadnia 

swój wybór, opisuje 

ilustrację, stosując 

poznane słownictwo i 

struktury, swobodnie 

prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę w restauracji, 

przekazuje i uzyskuje 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

opisuje ich cechy 

osobowości, umiejętności 

i zainteresowania, 

zna nazwy krajów i 

narodowości, 

używając poznanych 

zwrotów, szczegółowo 

opisuje przedmioty 

osobiste oraz ubrania, 

zna nazwy wszystkich 

miesięcy i potrafi 

wymienić je we właściwej 

kolejności, 

nazywa pomieszczenia w 

domu i szczegółowo 

opisuje ich wyposażenie, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu uzyskania 

informacji, 

wyczerpująco odpowiada 

na zadawane pytania, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń szczegółowo 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

zna przedmioty i przybory 

szkolne, swobodnie i 

szczegółowo opisuje 

życie szkolne, 

opowiada o swoim hobby, 

używając wszystkich 

poznanych zwrotów i 

wyrażeń. 

 

Uczeń samodzielnie 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

nawyków żywieniowych, 

posługując się poznanym 

słownictwem i 

konstrukcjami, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

żywienia, układa 

szczegółową listę 

zakupów niezbędnych do 

organizacji przyjęcia, 

uzasadnia swój wybór, 

opisuje ilustrację, stosując 

poznane słownictwo i 

struktury, swobodnie 

prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę w restauracji, 

przekazuje i uzyskuje 

informacje od swojego 

rozmówcy, używając 

poznanych zwrotów, 

szczegółowo opisuje 

ulubione posiłki, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat typowych 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje szczegóły 

na ich temat, opisuje ich 

cechy osobowości, 

umiejętności i 

zainteresowania, 

zna nazwy krajów i 

narodowości, 

używając poznanych 

zwrotów, bardzo 

szczegółowo opisuje 

przedmioty osobiste oraz 

ubrania, zna nazwy 

wszystkich miesięcy i 

potrafi wymienić je we 

właściwej kolejności, 

nazywa pomieszczenia w 

domu i bardzo szczegółowo 

opisuje ich wyposażenie, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje pytania 

w celu uzyskania 

informacji, wyczerpująco 

odpowiada na zadawane 

pytania, zapisuje i 

przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń bardzo szczegółowo 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje szczegóły 

na ich temat, swobodnie 

prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, zna przedmioty i 

przybory szkolne, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje życie szkolne, 

opowiada o swoim hobby, 

używając wszystkich 

poznanych zwrotów i 

wyrażeń. 

 

Uczeń samodzielnie udziela 

bardzo szczegółowych 

informacji na temat 

nawyków żywieniowych, 

posługując się poznanym 

słownictwem i 

konstrukcjami, 

udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat żywienia, 

układa bardzo  szczegółową 

listę zakupów niezbędnych 

do organizacji przyjęcia, 

uzasadnia swój wybór, 

opisuje ilustrację, stosując 

poznane słownictwo i 

struktury, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę w 

restauracji, przekazuje i 

uzyskuje informacje od 

swojego rozmówcy, 

używając poznanych 

zwrotów, bardzo 

szczegółowo opisuje 

ulubione posiłki, 

udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat typowych 



swoje upodobania. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje ciekawe 

miejsca w swoim kraju, 

zainteresowania, w 

bardzo prostych zdaniach 

opisuje zwierzęta, opisuje 

upodobania, wyraża 

opinie, uczucia i emocje, 

używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

opisuje cechy charakteru, 

używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

ludzi, wyraża swoje 

opinie na temat innych 

ludzi, używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

używając prostych słów, 

opisuje ulubione filmy i 

książki. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach, wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

miejsca w swoim 

mieście, używając bardzo 

prostych zdań i 

korzystając z 

podręcznika, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

korzystając ze zwrotów z 

podręcznika, uzyskuje i 

przekazuje informacje, 

korzystając z 

podręcznika, opisuje 

swoją miejscowość, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku, opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opowiada o 

czynnościach związanych 

z wykonywanym 

zawodem, 

bardzo krótko 

przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, 

bardzo 

prostymi zdaniami, 

korzystając z podręcznika 

opowiada o 

wydarzeniach z 

przeszłości. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje środki 

transportu, 

w bardzo prostych 

zdaniach udziela 

informacji na temat 

swojego wyjazdu, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku, 

korzystając ze schematu 

przedstawionego w 

podręczniku oraz 

używając bardzo 

prostych struktur i 

korzystając z 

podręcznika, prowadzi 

rozmowę telefoniczną, 

krótko opisuje 

urządzenia 

technologiczne, z 

których korzysta, 

używając prostych 

struktur, 

wzorując się na 

podręczniku, w prostej 

formie opisuje swoje 

upodobania. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje 

ciekawe miejsca w 

swoim kraju, 

zainteresowania, w 

prostych zdaniach 

opisuje zwierzęta, 

opisuje upodobania, 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje, używając 

prostych konstrukcji, 

opisuje cechy 

charakteru, używając 

prostych konstrukcji, 

wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

ludzi, wyraża swoje 

opinie na temat innych 

ludzi, używając 

prostych konstrukcji, 

używając prostych słów, 

opisuje ulubione filmy i 

książki. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach, wzorując się 

na podręczniku, opisuje 

miejsca w swoim 

mieście, 

używając prostych zdań 

i korzystając z 

podręcznika, opisuje 

wydarzenia z 

przeszłości, 

korzystając ze zwrotów 

z podręcznika, uzyskuje 

i przekazuje informacje, 

korzystając z 

podręcznika, opisuje 

swoją miejscowość, 

korzystając z tekstu w 

podręczniku, opisuje 

ciekawe miejsca w 

swojej okolicy. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opowiada o 

czynnościach 

związanych z 

wykonywanym 

zawodem, 

krótko przedstawia 

swoje plany zawodowe 

na przyszłość, 

prostymi zdaniami, 

korzystając z 

podręcznika opowiada o 

wydarzeniach z 

przeszłości. 

informacje od swojego 

rozmówcy, używając 

poznanych zwrotów, 

szczegółowo opisuje 

ulubione posiłki, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

typowych posiłków w 

swoim kraju. 

 

Uczeń szczegółowo 

opisuje nowe 

technologie i gadżety 

oraz sposoby ich 

wykorzystania, stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, dość  

szczegółowo i 

swobodnie wyraża 

opinie, uczucia i 

emocje, używając 

poznanych konstrukcji, 

prowadzi w miarę 

swobodną rozmowę 

telefoniczną, zaprasza, 

proponuje i zachęca, 

dość szczegółowo 

opisuje urządzenia 

technologiczne, stosuje 

w miarę właściwe 

słownictwo, 

opisuje swoje 

upodobania. 

 

Uczeń samodzielnie i 

dość szczegółowo 

opisuje ciekawe miejsca 

w swoim kraju, 

używając poznanego 

słownictwa, udziela w 

miarę szczegółowych 

informacji na temat 

swoich zainteresowań, 

używając dość bogatego 

słownictwa, opisuje 

zwierzęta, używając w 

miarę bogatego 

słownictwa, opisuje 

upodobania, uczucia i 

emocje, opisuje 

problemy, 

opisuje innych ludzi i 

stara się wyrażać opinie 

na ich temat, używając 

dość  bogatego 

słownictwa, 

w miarę swobodnie 

prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, wyraża 

opinie na temat różnych 

ludzi, dość  

szczegółowo opisuje 

ulubione filmy i książki, 

uzasadnia swój wybór. 

 

Uczeń przekazuje w 

miarę wyczerpujące i 

szczegółowe informacje 

na temat miejsc w 

swoim mieście, udziela 

dość szczegółowych 

informacji na temat 

wydarzeń z przeszłości, 

w miarę 

posiłków w swoim kraju. 

 

Uczeń szczegółowo 

opisuje nowe technologie 

i gadżety oraz sposoby ich 

wykorzystania, stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, 

szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje, używając 

poznanych konstrukcji, 

prowadzi swobodną 

rozmowę telefoniczną, 

zaprasza, proponuje i 

zachęca, szczegółowo 

opisuje urządzenia 

technologiczne, stosuje 

właściwe słownictwo, 

opisuje swoje 

upodobania. 

 

Uczeń samodzielnie i 

szczegółowo opisuje 

ciekawe miejsca w swoim 

kraju, uzasadnia swój 

wybór, używając 

poznanego słownictwa, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

swoich zainteresowań, 

używając bogatego 

słownictwa, opisuje 

zwierzęta, używając 

bogatego słownictwa, 

opisuje upodobania, 

uczucia i emocje, opisuje 

problemy, 

opisuje innych ludzi i 

wyraża opinie na ich 

temat, używając bogatego 

słownictwa, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

wyraża opinie na temat 

różnych ludzi, 

szczegółowo opisuje 

ulubione filmy i książki, 

uzasadnia swój wybór. 

 

Uczeń przekazuje 

wyczerpujące i 

szczegółowe informacje 

na temat miejsc w swoim 

mieście, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat wydarzeń z 

przeszłości, 

samodzielnie i 

szczegółowo opisuje 

swoją miejscowość, 

szczegółowo opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy. 

 

Uczeń samodzielnie i 

szczegółowo opowiada o 

czynnościach związanych 

z wykonywanym 

zawodem, szczegółowo 

przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, 

uzasadnia swój wybór, 

swobodnie i szczegółowo 

posiłków w swoim kraju. 

 

Uczeń bardzo szczegółowo 

opisuje nowe technologie i 

gadżety oraz sposoby ich 

wykorzystania, stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, 

bardzo szczegółowo i 

swobodnie wyraża opinie, 

uczucia i emocje, używając 

poznanych konstrukcji, 

prowadzi swobodną 

rozmowę telefoniczną, 

zaprasza, proponuje i 

zachęca, bardzo 

szczegółowo opisuje 

urządzenia technologiczne, 

stosuje właściwe 

słownictwo, 

opisuje swoje upodobania. 

 

Uczeń samodzielnie i 

bardzo szczegółowo opisuje 

ciekawe miejsca w swoim 

kraju, uzasadnia swój 

wybór, używając 

poznanego słownictwa, 

udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat swoich 

zainteresowań, 

używając bogatego 

słownictwa, opisuje 

zwierzęta, używając 

bogatego słownictwa, 

opisuje upodobania, uczucia 

i emocje, opisuje problemy, 

opisuje innych ludzi i 

wyraża opinie na ich temat, 

używając bogatego 

słownictwa, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

wyraża opinie na temat 

różnych ludzi, bardzo 

szczegółowo opisuje 

ulubione filmy i książki, 

uzasadnia swój wybór. 

 

Uczeń przekazuje 

wyczerpujące i szczegółowe 

informacje na temat miejsc 

w swoim mieście, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat wydarzeń z 

przeszłości, 

samodzielnie i szczegółowo 

opisuje swoją miejscowość, 

szczegółowo opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy. 

 

Uczeń samodzielnie i 

bardzo szczegółowo 

opowiada o czynnościach 

związanych z 

wykonywanym zawodem, 

bardzo szczegółowo 

przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, 

uzasadnia swój wybór, 

swobodnie i bardzo 

szczegółowo opisuje 



prostych zwrotów, kupuje 

bilet na podróż, używając 

bardzo prostych zwrotów, 

opisuje swoją podróż i 

wyjazd wakacyjny. 

 

Uczeń korzystając z 

podręcznika i używając 

bardzo prostego 

słownictwa, wyraża plany 

na przyszłość, 

Używając bardzo 

prostych zdań i 

korzystając ze schematu z 

podręcznika, zaprasza i 

odpowiada na 

zaproszenie. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje środki 

transportu, 

w prostych zdaniach 

udziela informacji na 

temat swojego wyjazdu, 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości, korzystając 

z tekstu w podręczniku, 

korzystając ze schematu 

przedstawionego w 

podręczniku oraz 

używając prostych 

zwrotów, kupuje bilet 

na podróż, używając 

prostych zwrotów, 

opisuje swoją podróż i 

wyjazd wakacyjny. 

 

Uczeń korzystając z 

podręcznika i używając 

prostego słownictwa, 

wyraża plany na 

przyszłość, 

używając prostych zdań 

i korzystając ze 

schematu z 

podręcznika, zaprasza i 

odpowiada na 

zaproszenie. 

 

 

 

 

samodzielnie i 

szczegółowo opisuje 

swoją miejscowość, 

dość szczegółowo 

opisuje ciekawe miejsca 

w swojej okolicy. 

 

Uczeń w miarę 

samodzielnie i 

szczegółowo opowiada 

o czynnościach 

związanych z 

wykonywanym 

zawodem, dość 

szczegółowo 

przedstawia swoje 

plany zawodowe na 

przyszłość, uzasadnia 

swój wybór, w miarę 

swobodnie i 

szczegółowo opisuje 

wydarzenia z 

przeszłości. 

 

Uczeń udziela dość 

szczegółowych 

informacji na temat 

środków transportu, 

udziela w miarę 

szczegółowych 

informacji na temat 

swojego wyjazdu, 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości, stosując w 

miarę właściwe zwroty i 

poznane słownictwo, 

dość 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, potrafi 

zakupić bilet na podróż, 

chce uzyskać niezbędne 

informacje, dość  

szczegółowo opisuje 

swoją podróż oraz 

wyjazd wakacyjny, 

wyraża swoją opinię na 

temat wyjazdu. 

 

Uczeń udziela dość 

szczegółowych 

informacji na temat 

planów na przyszłość, 

stosuje poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje, 

używając  w miarę 

właściwych konstrukcji, 

zaprasza i odpowiada na 

zaproszenie. 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości. 

 

Uczeń udziela 

szczegółowych informacji 

na temat środków 

transportu, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

swojego wyjazdu, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

stosując właściwe zwroty 

i poznane słownictwo, 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, potrafi zakupić 

bilet na podróż, uzyskuje 

niezbędne informacje, 

szczegółowo opisuje 

swoją podróż oraz wyjazd 

wakacyjny, wyraża swoją 

opinię na temat wyjazdu. 

 

Uczeń udziela 

szczegółowych informacji 

na temat planów na 

przyszłość, stosuje 

poznane słownictwo i 

właściwe konstrukcje, 

używając właściwych 

konstrukcji, zaprasza i 

odpowiada na 

zaproszenie. 

wydarzenia z przeszłości. 

 

Uczeń udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat środków 

transportu, 

Udziela bardzo  

szczegółowych informacji 

na temat swojego wyjazdu, 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości, stosując 

właściwe zwroty i poznane 

słownictwo, 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, potrafi zakupić 

bilet na podróż, uzyskuje 

niezbędne informacje, 

bardzo szczegółowo opisuje 

swoją podróż oraz wyjazd 

wakacyjny, wyraża swoją 

opinię na temat wyjazdu. 

 

Uczeń udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat planów na 

przyszłość, stosuje poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje, 

używając właściwych 

konstrukcji, zaprasza i 

odpowiada na zaproszenie. 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego w klasie 6 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

WIEDZA: znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje 

bardzo ograniczony 

zakres środków 

językowych w znacznym 

stopniu uniemożliwiający 

Uczeń zna i stosuje 

ograniczony zakres 

środków językowych; 

głównie środki 

językowe o wysokim 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów 

oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o 

wysokim stopniu 

Zna i stosuje prawie 

wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty. 

 

Prawie w całości 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty. 

 

W całości poprawnie 



realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub 

kolegów. 

 

Uczeń w niewielkim 

stopniu stosuje poznane 

struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. 

Popełnia liczne błędy. 

 

Zakres środków 

językowych: 

dane personalne 

cechy charakteru 

umiejętności i 

zainteresowania 

uczucia i emocje 

nazwy dni tygodnia 

miejsca w mieście 

środki transportu 

zawody, miejsca pracy 

przedmioty nauczania 

miejsca w szkole 

artykuły spożywcze 

opakowania produktów 

czas Present Simple 

konstrukcja there is / 

there are 

przysłówki 

częstotliwości 

konstrukcja to be going 

to 

kolokacje 

przymiotników 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne 

słowa pytające 

uczucia i emocje 

obowiązki domowe 

czynności dnia 

codziennego 

zainteresowania, formy 

spędzania czasu 

wolnego 

problemy 

rodzina 

niezwykłe miejsca 

czas Present Continuous 

czasowniki statyczne 

czasownik can do 

wyrażania próśb 

artykuły spożywcze, 

towary 

opakowania 

sprzedawanie i 

kupowanie, korzystanie 

z usług, wymiana i 

zwrot towaru 

wygląd zewnętrzny 

rzeczy osobiste 

rodzaje sklepów 

artykuły spożywcze, 

towary 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

konstrukcja too / 

enough / as...as z 

przymiotnikami 

pytanie o liczbę i ilość z 

użyciem how much i 

how many 

wakacje, wycieczki, 

zwiedzanie 

stopniu pospolitości i 

dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

 

Częściowo poprawnie 

stosuje poznane 

struktury gramatyczne 

w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

 

Zakres środków 

językowych: 

dane personalne 

cechy charakteru 

umiejętności i 

zainteresowania 

uczucia i emocje 

nazwy dni tygodnia 

miejsca w mieście 

środki transportu 

zawody, miejsca pracy 

przedmioty nauczania 

miejsca w szkole 

artykuły spożywcze 

opakowania 

produktów 

czas Present Simple 

konstrukcja there is / 

there are 

przysłówki 

częstotliwości 

konstrukcja to be 

going to 

kolokacje 

przymiotników 

rzeczowniki policzalne 

i niepoliczalne 

słowa pytające 

uczucia i emocje 

obowiązki domowe 

czynności dnia 

codziennego 

zainteresowania, 

formy spędzania czasu 

wolnego 

problemy 

rodzina 

niezwykłe miejsca 

czas Present 

Continuous 

czasowniki statyczne 

czasownik can do 

wyrażania próśb 

artykuły spożywcze, 

towary 

opakowania 

sprzedawanie i 

kupowanie, 

korzystanie z usług, 

wymiana i zwrot 

towaru 

wygląd zewnętrzny 

rzeczy osobiste 

rodzaje sklepów 

artykuły spożywcze, 

towary 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

konstrukcja too / 

enough / as...as z 

przymiotnikami 

pytanie o liczbę i ilość 

pospolitości w 

wypowiedzi występuje 

kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

 

W większości 

poprawnie stosuje 

poznane struktury 

gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych 

wypowiedziach. Błędy 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

Zakres środków 

językowych: 

dane personalne 

cechy charakteru 

umiejętności i 

zainteresowania 

uczucia i emocje 

nazwy dni tygodnia 

miejsca w mieście 

środki transportu 

zawody, miejsca pracy 

przedmioty nauczania 

miejsca w szkole 

artykuły spożywcze 

opakowania 

produktów 

czas Present Simple 

konstrukcja there is / 

there are 

przysłówki 

częstotliwości 

konstrukcja to be 

going to 

kolokacje 

przymiotników 

rzeczowniki policzalne 

i niepoliczalne 

słowa pytające 

uczucia i emocje 

obowiązki domowe 

czynności dnia 

codziennego 

zainteresowania, 

formy spędzania czasu 

wolnego 

problemy 

rodzina 

niezwykłe miejsca 

czas Present 

Continuous 

czasowniki statyczne 

czasownik can do 

wyrażania próśb 

artykuły spożywcze, 

towary 

opakowania 

sprzedawanie i 

kupowanie, 

korzystanie z usług, 

wymiana i zwrot 

towaru 

wygląd zewnętrzny 

rzeczy osobiste 

rodzaje sklepów 

artykuły spożywcze, 

towary 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

poprawnie stosuje 

poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy 

nie zakłócają 

komunikacji. 

 

Zakres środków 

językowych: 

dane personalne 

cechy charakteru 

umiejętności i 

zainteresowania 

uczucia i emocje 

nazwy dni tygodnia 

miejsca w mieście 

środki transportu 

zawody, miejsca pracy 

przedmioty nauczania 

miejsca w szkole 

artykuły spożywcze 

opakowania produktów 

czas Present Simple 

konstrukcja there is / 

there are 

przysłówki 

częstotliwości 

konstrukcja to be going 

to 

kolokacje 

przymiotników 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne 

słowa pytające 

uczucia i emocje 

obowiązki domowe 

czynności dnia 

codziennego 

zainteresowania, formy 

spędzania czasu wolnego 

problemy 

rodzina 

niezwykłe miejsca 

czas Present Continuous 

czasowniki statyczne 

czasownik can do 

wyrażania próśb 

artykuły spożywcze, 

towary 

opakowania 

sprzedawanie i 

kupowanie, korzystanie 

z usług, wymiana i zwrot 

towaru 

wygląd zewnętrzny 

rzeczy osobiste 

rodzaje sklepów 

artykuły spożywcze, 

towary 

stopień wyższy i 

najwyższy 

przymiotników 

konstrukcja too / enough 

/ as...as z 

przymiotnikami 

pytanie o liczbę i ilość z 

użyciem how much i how 

many 
wakacje, 

czas Past Continuous 

przysłówki sposobu 

czas przeszły z when 

samopoczucie 

stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 

Zakres środków 

językowych: 

dane personalne 

cechy charakteru 

umiejętności i 

zainteresowania 

uczucia i emocje 

nazwy dni tygodnia 

miejsca w mieście 

środki transportu 

zawody, miejsca pracy 

przedmioty nauczania 

miejsca w szkole 

artykuły spożywcze 

opakowania produktów 

czas Present Simple 

konstrukcja there is / 

there are 

przysłówki częstotliwości 

konstrukcja to be going to 

kolokacje przymiotników 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne 

słowa pytające 

uczucia i emocje 

obowiązki domowe 

czynności dnia 

codziennego 

zainteresowania, formy 

spędzania czasu wolnego 

problemy 

rodzina 

niezwykłe miejsca 

czas Present Continuous 

czasowniki statyczne 

czasownik can do 

wyrażania próśb 

artykuły spożywcze, 

towary 

opakowania 

sprzedawanie i 

kupowanie, korzystanie z 

usług, wymiana i zwrot 

towaru 

wygląd zewnętrzny 

rzeczy osobiste 

rodzaje sklepów 

artykuły spożywcze, 

towary 

stopień wyższy i 

najwyższy przymiotników 

konstrukcja too / enough / 

as...as z przymiotnikami 

pytanie o liczbę i ilość z 

użyciem how much i how 

many 

wakacje, wycieczki, 

zwiedzanie 

wyjazdy wakacyjne 

przedmioty osobiste 

krajobraz 

środowisko naturalne 

czas Past Simple 

zwroty z czasownikiem get 

korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych 

wynalazki 



wyjazdy wakacyjne 

przedmioty osobiste 

krajobraz 

środowisko naturalne 

czas Past Simple 

zwroty z czasownikiem 

get 

korzystanie z 

podstawowych 

urządzeń technicznych 

wynalazki 

wycieczki i zwiedzanie 

czas Past Continuous 

przysłówki sposobu 

czas przeszły z when 

samopoczucie 

problemy zdrowotne i 

ich objawy 

części ciała 

udzielanie porad 

zdrowotnych 

zdrowy tryb życia 

rodzaje programów 

telewizyjnych 

czasownik have to 

czasownik should do 

udzielania rad 

produkty spożywcze 

posiłki, przygotowanie i 

podawanie posiłków 

naczynia 

różne smaki 

przepisy kulinarne 

czas Present Perfect 

pytania i odpowiedzi z 

ever i never w czasie 

Present Perfect 

język instrukcji 

rodzaje domów, 

lokalizacje, najbliższa 

okolica 

części domu, 

pomieszczenia, 

wyposażenie 

zasady obowiązujące w 

domu 

spotkania z sąsiadami 

czas Present Continuous 

do wyrażania planów na 

przyszłość 

czasowniki frazowe 

czasowniki must, 

mustn't, can do 

wyrażania zasad 

ambicje i cele życiowe 

spędzanie czasu z 

innymi ludźmi 

konflikty i problemy 

dobre maniery 

czas Future Simple 

pytania o podmiot 

dopełnienie 

przewidywania na 

przyszłość 

 

z użyciem how much i 

how many 

wakacje, wycieczki, 

zwiedzanie 

wyjazdy wakacyjne 

przedmioty osobiste 

krajobraz 

środowisko naturalne 

czas Past Simple 

zwroty z czasownikiem 

get 

korzystanie z 

podstawowych 

urządzeń technicznych 

wynalazki 

wycieczki i zwiedzanie 

czas Past Continuous 

przysłówki sposobu 

czas przeszły z when 

samopoczucie 

problemy zdrowotne i 

ich objawy 

części ciała 

udzielanie porad 

zdrowotnych 

zdrowy tryb życia 

rodzaje programów 

telewizyjnych 

czasownik have to 

czasownik should do 

udzielania rad 

produkty spożywcze 

posiłki, przygotowanie 

i podawanie posiłków 

naczynia 

różne smaki 

przepisy kulinarne 

czas Present Perfect 

pytania i odpowiedzi z 

ever i never w czasie 

Present Perfect 

język instrukcji 

rodzaje domów, 

lokalizacje, najbliższa 

okolica 

części domu, 

pomieszczenia, 

wyposażenie 

zasady obowiązujące 

w domu 

spotkania z sąsiadami 

czas Present 

Continuous do 

wyrażania planów na 

przyszłość 

czasowniki frazowe 

czasowniki must, 

mustn't, can do 

wyrażania zasad 

ambicje i cele życiowe 

spędzanie czasu z 

innymi ludźmi 

konflikty i problemy 

dobre maniery 

czas Future Simple 

pytania o podmiot 

dopełnienie 

przewidywania na 

przyszłość 
 

 

konstrukcja too / 

enough / as...as z 

przymiotnikami 

pytanie o liczbę i ilość 

z użyciem how much i 

how many 

wakacje, wycieczki, 

zwiedzanie 

wyjazdy wakacyjne 

przedmioty osobiste 

krajobraz 

środowisko naturalne 

czas Past Simple 

zwroty z czasownikiem 

get 

korzystanie z 

podstawowych 

urządzeń technicznych 

wynalazki 

wycieczki i zwiedzanie 

czas Past Continuous 

przysłówki sposobu 

czas przeszły z when 

samopoczucie 

problemy zdrowotne i 

ich objawy 

części ciała 

udzielanie porad 

zdrowotnych 

zdrowy tryb życia 

rodzaje programów 

telewizyjnych 

czasownik have to 

czasownik should do 

udzielania rad 

produkty spożywcze 

posiłki, przygotowanie 

i podawanie posiłków 

naczynia 

różne smaki 

przepisy kulinarne 

czas Present Perfect 

pytania i odpowiedzi z 

ever i never w czasie 

Present Perfect 

język instrukcji 

rodzaje domów, 

lokalizacje, najbliższa 

okolica 

części domu, 

pomieszczenia, 

wyposażenie 

zasady obowiązujące 

w domu 

spotkania z sąsiadami 

czas Present 

Continuous do 

wyrażania planów na 

przyszłość 

czasowniki frazowe 

czasowniki must, 

mustn't, can do 

wyrażania zasad 

ambicje i cele życiowe 

spędzanie czasu z 

innymi ludźmi 

konflikty i problemy 

dobre maniery 

czas Future Simple 

pytania o podmiot 

dopełnienie 
 

problemy zdrowotne i 

ich objawy 

części ciała 

udzielanie porad 

zdrowotnych 

zdrowy tryb życia 

rodzaje programów 

telewizyjnych 

wycieczki, zwiedzanie 

wyjazdy wakacyjne 

przedmioty osobiste 

krajobraz 

środowisko naturalne 

czas Past Simple 

zwroty z czasownikiem 

get 

korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych 

wynalazki 

wycieczki i zwiedzanie 

czasownik have to 

czasownik should do 

udzielania rad 

produkty spożywcze 

posiłki, przygotowanie i 

podawanie posiłków 

naczynia 

różne smaki 

przepisy kulinarne 

czas Present Perfect 

pytania i odpowiedzi z 

ever i never w czasie 

Present Perfect 

język instrukcji 

rodzaje domów, 

lokalizacje, najbliższa 

okolica 

części domu, 

pomieszczenia, 

wyposażenie 

zasady obowiązujące w 

domu 

spotkania z sąsiadami 

czas Present Continuous 

do wyrażania planów na 

przyszłość 

czasowniki frazowe 

czasowniki must, 

mustn't, can do 

wyrażania zasad 

ambicje i cele życiowe 

spędzanie czasu z 

innymi ludźmi 

konflikty i problemy 

dobre maniery 

 

wycieczki i zwiedzanie 

czas Past Continuous 

przysłówki sposobu 

czas przeszły z when 

samopoczucie 

problemy zdrowotne i ich 

objawy 

części ciała 

udzielanie porad 

zdrowotnych 

zdrowy tryb życia 

rodzaje programów 

telewizyjnych 

czasownik have to 

czasownik should do 

udzielania rad 

produkty spożywcze 

posiłki, przygotowanie i 

podawanie posiłków 

naczynia 

różne smaki 

przepisy kulinarne 

czas Present Perfect 

pytania i odpowiedzi z 

ever i never w czasie 

Present Perfect 

pytania i odpowiedzi z 

ever i never w czasie 

Present Perfect 

język instrukcji 

rodzaje domów, 

lokalizacje, najbliższa 

okolica 

części domu, 

pomieszczenia, 

wyposażenie 

zasady obowiązujące w 

domu 

spotkania z sąsiadami 

czas Present Continuous 

do wyrażania planów na 

przyszłość 

czasowniki frazowe 

czasowniki must, mustn't, 

can do wyrażania zasad 

ambicje i cele życiowe 

spędzanie czasu z innymi 

ludźmi 

konflikty i problemy 

dobre maniery 

czas Future Simple 

pytania o podmiot 

dopełnienie 

przewidywania na 

przyszłość 
 

 

 

 

 



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 z malą 

poprawnością rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, reaguje malo 

adekwatnie na zadawane 

pytania, rzadko reaguje 

na polecenia i rozumie 

instrukcje, udziela bardzo 

podstawowych informacji 

o sobie oraz o 

szczegółach dotyczących 

życia 

opisuje wybrany zawód i 

miejsca pracy, używając 

bardzo podstawowych 

zwrotów, umie nazwać 

niektóre dni tygodnia, 

przedstawia wybrane 

plany na najbliższą 

przyszłość, malo 

poprawnie 

opisuje charakter i 

emocje innych osób, 

wyraża uczucia i emocje,  

opisuje wybrane 

produkty spożywcze, 

używając malo 

poprawnych 

sformulowań 

formułuje proste pytania i 

wypowiedzi 

korzysta z podręcznika, 

aby formułować pytania i 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie malą część 

informacji z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje 

poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

Uczeń udziela bardzo 

podstawowych informacji 

o sobie i ludziach ze 

swojego otoczenia, z 

trudem opisuje ludzi z 

ilustracji i najbliższego 

otoczenia, używając 

bardzo prostych struktur, 

nazywa niektóre 

obowiązki domowe, które 

wykonuje, w bardzo 

Uczeń częściowo 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, reaguje 

adekwatnie na 

zadawane pytania, 

reaguje na polecenia i 

rozumie instrukcje, 

udziela podstawowych 

informacji o sobie oraz 

o szczegółach 

dotyczących życia 

opisuje wybrany zawód 

i miejsca pracy, 

używając 

podstawowych 

zwrotów, umie nazwać 

dni tygodnia, 

przedstawia wybrane 

plany na najbliższą 

przyszłość, 

opisuje charakter i 

emocje innych osób, 

wyraża uczucia i 

emocje 

opisuje wybrane 

produkty spożywcze 

formułuje proste 

pytania i wypowiedzi 

korzysta z podręcznika, 

aby formułować pytania 

i wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie część informacji 

z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje 

poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

Uczeń udziela 

podstawowych 

informacji o sobie i 

ludziach ze swojego 

otoczenia, opisuje ludzi 

z ilustracji i 

najbliższego otoczenia, 

używając prostych 

struktur, 

nazywa niektóre 

obowiązki domowe, 

które wykonuje, 

w prostych słowach 

mówi o swoich 

zainteresowaniach i 

formach spędzania 

czasu wolnego. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje osoby 

i przedmioty, 

wzorując się na 

podręczniku, udziela 

podstawowych 

informacji na temat 

ulubionych sklepów, 

w prostych słowach 

opisuje wymarzoną 

restaurację, 

używając prostych 

struktur i wzorując się 

na podręczniku, opisuje 

swoje nawyki 

Uczeń w miarę 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, wykonuje i 

wydaje instrukcje i 

polecenia, przedstawia 

siebie i inne osoby ze 

swojego otoczenia, 

podaje szczegóły na 

temat życia swojego i 

innych osób, opisuje ich 

cechy osobowości, 

umiejętności i 

zainteresowania, dość 

szczegółowo opisuje 

zawody i miejsca pracy 

powiązane z zawodem, 

zna nazwy prawie 

wszystkich dni tygodnia 

i potrafi wymienić je we 

właściwej kolejności, 

przedstawia dość 

szczegółowe plany na 

przyszłość, w miarę  

szczegółowo opisuje 

prodikty spożywcze, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, dość 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu 

uzyskania informacji, 

w miarę wyczerpująco 

odpowiada na zadawane 

pytania, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń dość 

szczegółowo 

przedstawia siebie i 

inne osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

dość 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

używa poznane zwroty 

grzecznościowe, w 

miarę swobodnie i 

szczegółowo opisuje 

ludzi z ilustracji i 

najbliższego otoczenia, 

zna obowiązki domowe, 

dość szczegółowo je 

opisuje i wyraża opinie 

na ich temat, 

opowiada o formach 

spędzania czasu 

wolnego, używając 

różnorodnych zwrotów. 

 

Uczeń dość 

szczegółowo opisuje 

osoby i przedmioty, 

posługując się 

poznanym słownictwem 

i konstrukcjami, udziela 

w miarę szczegółowych 

informacji na temat 

ulubionych sklepów i 

dostępnych towarów 

Uczeń prawie w calości 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na temat życia 

swojego i innych osób, 

opisuje ich cechy 

osobowości, umiejętności 

i zainteresowania, 

szczegółowo opisuje 

zawody i miejsca pracy 

powiązane z zawodem, 

zna nazwy wszystkich dni 

tygodnia i potrafi 

wymienić je we właściwej 

kolejności, 

przedstawia szczegółowe 

plany na przyszłość, 

szczegółowo opisuje 

prodikty spożywcze, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu uzyskania 

informacji, 

wyczerpująco odpowiada 

na zadawane pytania, 

zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 

przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń szczegółowo 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

używa poznane zwroty 

grzecznościowe, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje ludzi z ilustracji i 

najbliższego otoczenia, 

zna obowiązki domowe, 

szczegółowo je opisuje i 

wyraża opinie na ich 

temat, 

opowiada o formach 

spędzania czasu wolnego, 

używając różnorodnych 

zwrotów. 

 

Uczeń szczegółowo 

opisuje osoby i 

przedmioty, posługując 

się poznanym 

słownictwem i 

konstrukcjami, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat ulubionych 

sklepów i dostępnych 

towarów posługując się 

poznanym słownictwem i 

konstrukcjami, 

szczegółowo opisuje 

wymarzoną restaurację, 

wyraża swoją opinię na 

Uczeń w pelni poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje szczegóły 

na temat życia swojego i 

innych osób, opisuje ich 

cechy osobowości, 

umiejętności i 

zainteresowania, bardzo 

szczegółowo opisuje 

zawody i miejsca pracy 

powiązane z zawodem, zna 

nazwy wszystkich dni 

tygodnia i potrafi wymienić 

je we właściwej kolejności, 

przedstawia bardzo 

szczegółowe plany na 

przyszłość, bardzo 

szczegółowo opisuje 

prodikty spożywcze, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, samodzielnie 

zadaje pytania w celu 

uzyskania informacji, 

wyczerpująco odpowiada na 

zadawane pytania, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

 

Uczeń bardzo szczegółowo 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje szczegóły 

na ich temat, bardzo 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

używa poznane zwroty 

grzecznościowe, bardzo 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje ludzi z ilustracji i 

najbliższego otoczenia, 

zna obowiązki domowe, 

bardzo szczegółowo je 

opisuje i wyraża opinie na 

ich temat, opowiada o 

formach spędzania czasu 

wolnego, używając 

różnorodnych zwrotów. 

 

Uczeń bardzo szczegółowo 

opisuje osoby i przedmioty, 

posługując się poznanym 

słownictwem i 

konstrukcjami, udziela 

bardzo szczegółowych 

informacji na temat 

ulubionych sklepów i 

dostępnych towarów 

posługując się poznanym 

słownictwem i 

konstrukcjami, bardzo 

szczegółowo opisuje 

wymarzoną restaurację, 

wyraża swoją opinię na jej 

temat, swobodnie prowadzi 

i podtrzymuje rozmowę w 

sklepie, przekazuje i 

uzyskuje informacje od 



prostych słowach mówi o 

swoich 

zainteresowaniach i 

formach spędzania czasu 

wolnego. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje osoby i 

przedmioty, 

wzorując się na 

podręczniku, udziela 

bardzo podstawowych 

informacji na temat 

ulubionych sklepów, 

w bardzo prostych 

słowach opisuje 

wymarzoną restaurację, 

używając bardzo 

prostych struktur i 

wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

swoje nawyki zakupowe i 

upodobania. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje 

czynności wakacyjne, w 

bardzo prostych zdaniach 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości, wyraża 

opinie, uczucia i emocje, 

używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

używając bardzo 

prostych struktur i 

korzystając z 

podręcznika, opisuje 

ulubione miejsca. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje 

urządzenia techniczne, z 

których najczęściej 

korzysta, 

w bardzo prostych 

zdaniach opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

opisuje upodobania, 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje, używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

opisuje podróż, używając 

bardzo prostych 

konstrukcji, 

używając bardzo 

prostych słów, opisuje 

podróż, którą kiedyś 

odbył. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach, wzorując się na 

podręczniku, opisuje 

problemy zdrowotne, 

korzystając z 

podręcznika, bardzo 

prostymi zdaniami 

opisuje zasady 

obowiązujące w domu i 

w szkole, korzystając ze 

zwrotów z podręcznika, 

opisuje swoje 

samopoczucie, 

opisuje ulubione 

programy telewizyjne, 

zakupowe i upodobania. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje 

czynności wakacyjne, 

W prostych zdaniach 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości, wyraża 

opinie, uczucia i 

emocje, używając 

prostych konstrukcji, 

używając prostych 

struktur i korzystając z 

podręcznika, opisuje 

ulubione miejsca. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje 

urządzenia techniczne, z 

których najczęściej 

korzysta, 

w prostych zdaniach 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości, opisuje 

upodobania, wyraża 

opinie, uczucia i 

emocje, używając 

prostych konstrukcji, 

opisuje podróż, 

używając prostych 

konstrukcji, 

używając prostych słów, 

opisuje podróż, którą 

kiedyś odbył. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach, wzorując się 

na podręczniku, opisuje 

problemy zdrowotne, 

korzystając z 

podręcznika, prostymi 

zdaniami opisuje zasady 

obowiązujące w domu i 

w szkole, 

korzystając ze zwrotów 

z podręcznika, opisuje 

swoje samopoczucie, 

opisuje ulubione 

programy telewizyjne, 

stosując bardzo 

podstawowe 

słownictwo. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opowiada o 

czynnościach 

związanych z 

gotowaniem, 

korzystając z 

podręcznika, prostymi 

zdaniami opowiada o 

wykonywanych 

czynnościach i swoich 

doświadczeniach 

krótko i prostym 

językiem opisuje 

ulubione potrawy. 

 

Uczeń w prostych 

zdaniach opisuje 

miejsca zamieszkania i 

najbliższą okolicę, 

w prostych zdaniach 

udziela informacji na 

posługując się 

poznanym słownictwem 

i konstrukcjami, bardzo 

szczegółowo opisuje 

wymarzoną restaurację, 

wyraża swoją opinię na 

jej temat, swobodnie 

prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę w sklepie, 

przekazuje i uzyskuje 

informacje od swojego 

rozmówcy,  używając 

poznanych zwrotów, 

bardzo szczegółowo 

opisuje swoje nawyki. 

 

Uczeń dość 

szczegółowo opisuje 

czynności wakacyjne. 

stosując poznane 

słownictwo i właściwe 

zwroty, w miarę 

szczegółowo opisuje 

wydarzenia z 

przeszłości, stosując 

poznane słownictwo i 

konstrukcje 

gramatyczne, dość 

szczegółowo i 

swobodnie wyraża 

opinie, uczucia i 

emocje, opisuje swoje 

upodobania, używając 

poznanych konstrukcji, 

w miarę 

szczegółowo opisuje 

ulubione miejsca, 

stosuje właściwe 

słownictwo. 

 

Uczeń samodzielnie i 

dość szczegółowo 

opisuje urządzenia 

techniczne i najnowsze 

gadżety, uzasadnia swój 

wybór, używając 

poznanego słownictwa, 

udziela w miarę 

szczegółowych 

informacji na temat 

wydarzeń z przeszłości, 

używając  dość 

bogatego słownictwa, 

opisuje upodobania, 

uczucia i emocje, dość 

szczegółowo opisuje 

podróż, którą odbył w 

przeszłości, uzasadnia 

swój wybór. 

 

Uczeń przekazuje 

wyczerpujące i dość 

szczegółowe informacje 

na temat problemów 

zdrowotnych i 

sposobów radzenia 

sobie z nimi, udziela 

dość szczegółowych 

informacji na temat 

temat zasad 

obowiązujących w 

domu i w szkole, dość 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

jej temat, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę w 

sklepie, przekazuje i 

uzyskuje informacje od 

swojego rozmówcy,  

używając poznanych 

zwrotów, dość 

szczegółowo opisuje 

swoje nawyki zakupowe i 

upodobania. 

 

Uczeń szczegółowo 

opisuje czynności 

wakacyjne. stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, 

szczegółowo opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

stosując poznane 

słownictwo i konstrukcje 

gramatyczne, 

szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje, opisuje swoje 

upodobania, używając 

poznanych konstrukcji, 

szczegółowo opisuje 

ulubione miejsca, stosuje 

właściwe słownictwo. 

 

Uczeń samodzielnie i 

szczegółowo opisuje 

urządzenia techniczne i 

najnowsze gadżety, 

uzasadnia swój wybór, 

używając poznanego 

słownictwa, udziela 

szczegółowych informacji 

na temat wydarzeń z 

przeszłości, 

używając bogatego 

słownictwa, opisuje 

upodobania, uczucia i 

emocje,  

szczegółowo opisuje 

podróż, którą odbył w 

przeszłości, uzasadnia 

swój wybór. 

 

Uczeń przekazuje 

wyczerpujące i 

szczegółowe informacje 

na temat problemów 

zdrowotnych i sposobów 

radzenia sobie z nimi, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat temat 

zasad obowiązujących w 

domu i w szkole, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje, samodzielnie 

i szczegółowo opisuje 

swoje samopoczucie, 

szczegółowo opisuje 

programy telewizyjne. 

 

Uczeń samodzielnie, 

swobodnie i szczegółowo 

opowiada o czynnościach 

związanych z 

gotowaniem, 

swojego rozmówcy,  

używając poznanych 

zwrotów, bardzo 

szczegółowo opisuje swoje 

nawyki zakupowe i 

upodobania. 

 

Uczeń bardzo szczegółowo 

opisuje czynności 

wakacyjne. stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, bardzo 

szczegółowo opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

stosując poznane 

słownictwo i konstrukcje 

gramatyczne, bardzo 

szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje, opisuje swoje 

upodobania, używając 

poznanych konstrukcji, 

bardzo szczegółowo opisuje 

ulubione miejsca, stosuje 

właściwe słownictwo. 

 

Uczeń samodzielnie i 

bardzo szczegółowo opisuje 

urządzenia techniczne i 

najnowsze gadżety, 

uzasadnia swój wybór, 

używając poznanego 

słownictwa, udziela bardzo  

szczegółowych informacji 

na temat wydarzeń z 

przeszłości, 

używając bardzo bogatego 

słownictwa, opisuje 

upodobania, uczucia i 

emocje,  

bardzo szczegółowo opisuje 

podróż, którą odbył w 

przeszłości, uzasadnia swój 

wybór. 

 

Uczeń przekazuje 

wyczerpujące i bardzo 

szczegółowe informacje na 

temat problemów 

zdrowotnych i sposobów 

radzenia sobie z nimi, 

udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat temat zasad 

obowiązujących w domu i 

w szkole, samodzielnie i 

bardzo szczegółowo opisuje 

swoje samopoczucie, 

szczegółowo opisuje 

programy telewizyjne. 

 

Uczeń samodzielnie, 

swobodnie i bardzo 

szczegółowo opowiada o 

czynnościach związanych z 

gotowaniem, bardzo       

szczegółowo opowiada o 

wykonywanych 

czynnościach i swoich 

doświadczeniach, bardzo 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje ulubione potrawy. 

 

Uczeń udziela bardzo 



stosując bardzo 

podstawowe słownictwo. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opowiada o 

czynnościach związanych 

z gotowaniem, 

korzystając z 

podręcznika, bardzo 

prostymi zdaniami 

opowiada o 

wykonywanych 

czynnościach i swoich 

doświadczeniach 

krótko i bardzo prostym 

językiem opisuje 

ulubione potrawy. 

 

Uczeń w bardzo prostych 

zdaniach opisuje miejsca 

zamieszkania i najbliższą 

okolicę, 

w bardzo prostych 

zdaniach udziela 

informacji na temat 

swoich planów na 

przyszłość, korzystając z 

tekstu w podręczniku, 

używając bardzo 

prostych zwrotów, 

opowiada o zasadach 

obowiązujących w domu. 

 

Uczeń posługując się 

poznanymi zwrotami, w 

bardzo prostych zdaniach 

przedstawia swoje 

ambicje i cele życiowe, 

posługując się bardzo 

prostymi zwrotami, 

opowiada o 

przewidywaniach na 

przyszłość, korzystając z 

podręcznika i używając 

bardzo prostego 

słownictwa, wyraża plany 

na przyszłość. 

 

 

 

 

temat swoich planów na 

przyszłość, korzystając 

z tekstu w podręczniku, 

używając prostych 

zwrotów, opowiada o 

zasadach 

obowiązujących w 

domu. 

 

Uczeń posługując się 

poznanymi zwrotami, w 

prostych zdaniach 

przedstawia swoje 

ambicje i cele życiowe, 

posługując się prostymi 

zwrotami, opowiada o 

przewidywaniach na 

przyszłość, korzystając 

z podręcznika i 

używając prostego 

słownictwa, wyraża 

plany na przyszłość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzyskuje i przekazuje 

informacje, 

samodzielnie i dość 

szczegółowo opisuje 

swoje samopoczucie, 

szczegółowo opisuje 

programy telewizyjne. 

 

Uczeń w miarę 

samodzielnie, 

swobodnie i dość 

szczegółowo opowiada 

o czynnościach 

związanych z 

gotowaniem, dość 

szczegółowo opowiada 

o wykonywanych 

czynnościach i swoich 

doświadczeniach, dość 

swobodnie i 

szczegółowo opisuje 

ulubione potrawy. 

 

Uczeń udziela dość 

szczegółowych 

informacji na temat 

miejsca zamieszkania i 

najbliższej okolicy, 

udziela dość 

szczegółowych 

informacji na temat 

swoich planów na 

przyszłość, stosując 

właściwe zwroty i 

poznane słownictwo, 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, uzyskuje 

niezbędne informacje, 

dość 

szczegółowo opowiada 

o zasadach 

obowiązujących w 

domu. 

 

Uczeń dość 

szczegółowo 

przedstawia swoje 

ambicje i cele życiowe, 

dość szczegółowo 

opisuje przewidywania 

na przyszłość, wyraża 

opinie na ich temat, 

udziela dość 

szczegółowych 

informacji na temat 

planów na przyszłość, 

używa poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje. 

 

szczegółowo opowiada o 

wykonywanych 

czynnościach i swoich 

doświadczeniach, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje ulubione potrawy. 

 

Uczeń udziela 

szczegółowych informacji 

na temat miejsca 

zamieszkania i najbliższej 

okolicy, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

swoich planów na 

przyszłość, stosując 

właściwe zwroty i 

poznane słownictwo, 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, uzyskuje 

niezbędne informacje, 

szczegółowo opowiada o 

zasadach obowiązujących 

w domu. 

 

Uczeń szczegółowo 

przedstawia swoje 

ambicje i cele życiowe, 

uzasadniając swój wybór, 

szczegółowo opisuje 

przewidywania na 

przyszłość, wyraża opinie 

na ich temat, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

planów na przyszłość, 

używa poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje. 

 

 

 

 

 

 

 

szczegółowych informacji 

na temat miejsca 

zamieszkania i najbliższej 

okolicy, 

udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat swoich planów na 

przyszłość, stosując 

właściwe zwroty i poznane 

słownictwo, 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, uzyskuje 

niezbędne informacje, 

bardzo szczegółowo 

opowiada o zasadach 

obowiązujących w domu. 

 

Uczeń bardzo szczegółowo 

przedstawia swoje ambicje i 

cele życiowe, uzasadniając 

swój wybór, bardzo 

szczegółowo opisuje 

przewidywania na 

przyszłość, wyraża opinie 

na ich temat, 

udziela bardzo 

szczegółowych informacji 

na temat planów na 

przyszłość, używa poznane 

słownictwo i właściwe 

konstrukcje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego w klasie 7 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 7 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

WIEDZA: znajomość środków językowych 

Słabo zna i z trudem 

podaje dane personalne, 

nazwy ubrań i innych 

rzeczy osobistych, 

Częściowo zna i podaje 

dane personalne, nazwy 

ubrań i innych rzeczy 

osobistych, określa 

W większości zna i na 

ogół poprawnie podaje 

dane personalne, nazwy 

ubrań i innych rzeczy 

Zna i poprawnie podaje 

dane personalne, nazwy 

ubrań i innych rzeczy 

osobistych, określa okresy 

Zna i poprawnie podaje 

dane personalne, nazwy 

ubrań i innych rzeczy 

osobistych, określa okresy 



określa okresy życia 

człowieka. 

Słabo zna i z trudem 

podaje podstawowe 

przymiotniki opisujące 

ludzi: wygląd zewnętrzny 

i cechy charakteru. 

Słabo zna i z trudem 

podaje słownictwo 

opisujące uczucia i 

emocje oraz umiejętności 

i zainteresowania. 

Słabo zna i z trudem 

podaje wybrane 

czasowniki złożone 

(Phrasal verbs). 

Ma trudności z 

poprawnym tworzeniem 

zdań z czasownikami to 

be oraz have got w czasie 

Present Simple. 

Słabo zna i na ogół 

poprawnie stosuje zaimki 

osobowe, przymiotniki i 

zaimki dzierżawcze.  

Nieudolnie posługuje się 

konstrukcją There 

is/There are. 

 

Słabo zna i popełnia 

liczne błędy, podając 

nazwy pomieszczeń i 

elementów wyposażenia 

domu. 

Słabo zna i nieudolnie 

określa rodzaje domów. 

Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy prac 

domowych. 

Słabo zna wybrane 

rzeczowniki złożone 

(Compound nouns) i 

często niepoprawnie 

używa ich w zdaniach. 

Popełniając liczne błędy, 

buduje zdania w czasach 

Present Simple oraz 

Present Continuous. 

Słabo rozróżnia i zna 

zasady stosowania 

czasów Present Simple 

oraz Present Continuous; 

popełnia liczne błędy 

posługując się nimi w 

wypowiedziach. 

 

Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy 

pomieszczeń szkolnych, 

przedmiotów nauczania 

oraz przyborów 

szkolnych. 

Słabo zna słownictwo 

opisujące życie szkoły i 

zajęcia pozalekcyjne.  

Słabo zna i z trudem 

podaje wybrane 

czasowniki złożone 

(Phrasal verbs). 

Słabo zna i z trudem 

podaje wybrane 

czasowniki nieregularne. 

Popełniając liczne błędy, 

buduje zdania w czasach 

okresy życia człowieka. 

Popełniając dość liczne 

błędy, podaje 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

ludzi: wygląd 

zewnętrzny i cechy 

charakteru. 

Z pewnym trudem 

podaje słownictwo 

opisujące uczucia i 

emocje oraz 

umiejętności i 

zainteresowania. 

Częściowo zna i podaje 

wybrane czasowniki 

złożone (Phrasal 

verbs). 

Ma pewne trudności z 

poprawnym tworzeniem 

zdań z czasownikami to 

be oraz have got w 

czasie Present Simple. 

Częściowo zna i nie 

zawsze poprawnie 

stosuje zaimki osobowe, 

przymiotniki i zaimki 

dzierżawcze.  

Czasem popełniając 

błędy, posługuje się 

konstrukcją There 

is/There are. 

 

Częściowo zna i 

popełnia dość liczne 

błędy, podając nazwy 

pomieszczeń i 

elementów wyposażenia 

domu. 

Częściowo zna i określa 

rodzaje domów 

popełniając dość liczne 

błędy. 

Popełniając dość liczne 

błędy, podaje nazwy 

prac domowych. 

Częściowo zna wybrane 

rzeczowniki złożone 

(Compound nouns) i 

używa ich w zdaniach, 

popełniając dość liczne 

błędy. 

Buduje zdania w 

czasach Present Simple 

oraz Present 

Continuous, popełniając 

dość liczne błędy. 

Częściowo rozróżnia i 

zna zasady stosowania 

czasów Present Simple 

oraz Present 

Continuous, nie zawsze 

poprawnie posługuje się 

nimi w wypowiedziach. 

 

Częściowo zna i umie 

podać nazwy 

pomieszczeń szkolnych, 

przedmiotów nauczania 

oraz przyborów 

szkolnych. 

Popełnia dość liczne 

błędy podając 

słownictwo opisujące 

osobistych, określa 

okresy życia człowieka. 

Popełniając drobne 

błędy, podaje 

podstawowe 

przymiotniki opisujące 

ludzi wygląd 

zewnętrzny i cechy 

charakteru. 

Popełniając drobne 

błędy, podaje 

słownictwo opisujące 

uczucia i emocje oraz 

umiejętności i 

zainteresowania. 

Zna i przeważnie 

poprawnie podaje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal 

verbs). 

Tworzy i na ogół 

poprawnie stosuje 

zdania z czasownikami 

to be oraz have got w 

czasie Present Simple. 

Zna i na ogół poprawnie 

stosuje zaimki osobowe, 

przymiotniki i zaimki 

dzierżawcze.  

Popełniając drobne 

błędy, posługuje się 

konstrukcją There 

is/There are. 

 

Na ogół poprawnie 

podaje nazwy 

pomieszczeń i 

elementów wyposażenia 

domu. 

Zna i określa rodzaje 

domów, popełniając 

nieliczne błędy. 

Na ogół poprawnie 

podaje nazwy prac 

domowych. 

Zna wybrane 

rzeczowniki złożone 

(Compound nouns) i na 

ogół prawidłowo używa 

ich w zdaniach. 

Bez większego trudu i 

na ogół poprawnie 

buduje zdania w 

czasach Present Simple 

oraz Present 

Continuous. 

Rozróżnia i zna zasady 

stosowania czasów 

Present Simple oraz 

Present Continuous, 

posługuje się nimi w 

wypowiedziach, 

popełniając drobne 

błędy. 

 

Zna i z drobnymi 

błędami umie podać 

nazwy pomieszczeń 

szkolnych, 

przedmiotów nauczania 

oraz przyborów 

szkolnych. 

Dobrze zna słownictwo 

opisujące życie szkoły i 

życia człowieka. 

Swobodnie podaje 

podstawowe przymiotniki 

opisujące ludzi: wygląd 

zewnętrzny i cechy 

charakteru. 

Podaje i poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące uczucia i 

emocje oraz umiejętności 

i zainteresowania. 

Zna i poprawnie podaje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Tworzy i poprawnie 

stosuje zdania z 

czasownikami to be oraz 

have got w czasie Present 

Simple. 

Zna i poprawnie stosuje 

zaimki osobowe, 

przymiotniki i zaimki 

dzierżawcze.  

Bez trudu posługuje się 

konstrukcją There 

is/There are. 

 

Z łatwością i niemal 

bezbłędnie podaje nazwy 

pomieszczeń i elementów 

wyposażenia domu. 

Zna i prawie bezbłędnie 

określa rodzaje domów. 

Z łatwością i niemal 

bezbłędnie podaje nazwy 

prac domowych. 

Zna wybrane rzeczowniki 

złożone (Compound 

nouns) i poprawnie używa 

ich w zdaniach. 

Z łatwością i poprawnie 

buduje zdania w czasach 

Present Simple oraz 

Present Continuous. 

Niemal bezbłędnie stosuje 

w wypowiedziach zasady 

posługiwania się czasami 

Present Simple oraz 

Present Continuous. 

 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie podaje nazwy 

pomieszczeń szkolnych, 

przedmiotów nauczania 

oraz przyborów 

szkolnych. 

Swobodnie posługuje się 

słownictwem opisującym 

życie szkoły i zajęcia 

pozalekcyjne.  

Zna i swobodnie podaje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Zna i poprawnie stosuje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs).  

Z łatwością i poprawnie 

buduje zdania w czasach 

Past Simple oraz Past 

Continuous. 

Niemal bezbłędnie stosuje 

w wypowiedziach zasady 

posługiwania się czasami 

Past Simple oraz Past 

życia człowieka. 

Swobodnie podaje 

podstawowe i trudniejsze 

przymiotniki opisujące 

ludzi: wygląd zewnętrzny i 

cechy charakteru. 

Podaje i poprawnie stosuje 

bogate  słownictwo 

opisujące uczucia i emocje 

oraz umiejętności i 

zainteresowania. 

Zna i poprawnie podaje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Tworzy i w pelni poprawnie 

stosuje zdania z 

czasownikami to be oraz 

have got w czasie Present 

Simple. 

Zna i poprawnie stosuje 

zaimki osobowe, 

przymiotniki i zaimki 

dzierżawcze.  

Z latwością posługuje się 

konstrukcją There is/There 

are. 

 

Z łatwością i bezbłędnie 

podaje nazwy pomieszczeń 

i elementów wyposażenia 

domu. 

Zna i bezbłędnie określa 

rodzaje domów. 

Z łatwością i niemal 

bezbłędnie podaje nazwy 

prac domowych. 

Zna wybrane rzeczowniki 

złożone (Compound nouns) 

i poprawnie używa ich w 

zdaniach. 

Z łatwością i poprawnie 

buduje zdania w czasach 

Present Simple oraz Present 

Continuous. 

Bezbłędnie stosuje w 

wypowiedziach zasady 

posługiwania się czasami 

Present Simple oraz Present 

Continuous. 

 

Swobodnie i bezbłędnie 

podaje nazwy pomieszczeń 

szkolnych, przedmiotów 

nauczania oraz przyborów 

szkolnych. 

Swobodnie posługuje się 

słownictwem opisującym 

życie szkoły i zajęcia 

pozalekcyjne.  

Zna i swobodnie podaje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Zna i poprawnie stosuje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Z łatwością i poprawnie 

buduje zdania w czasach 

Past Simple oraz Past 

Continuous. 

Bezbłędnie stosuje w 

wypowiedziach zasady 

posługiwania się czasami 

Past Simple oraz Past 

Continuous. 



Past Simple oraz Past 

Continuous. 

Słabo rozróżnia i zna 

zasady stosowania 

czasów Past Simple oraz 

Past Continuous; 

popełnia liczne błędy 

posługując się nimi w 

wypowiedziach. 

Popełniając liczne błędy 

stosuje wybrane 

wyrażenia: przymiotniki 

z przyimkami oraz 

czasowniki z 

przyimkami. 

 

Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy 

popularnych zawodów i 

związanych z nimi 

czynności. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje słownictwo 

opisujące miejsce i 

warunki pracy. 

Popełniając liczne błędy, 

buduje zdania w czasach 

Past Simple oraz Present 

Perfect. 

Słabo rozróżnia i zna 

zasady stosowania 

czasów Past Simple oraz 

Present Perfect; popełnia 

liczne błędy posługując 

się nimi w 

wypowiedziach. 

Słabo zna i popełniając 

liczne błędy używa 

zaimków nieokreślonych. 

Często popełniając błędy, 

stosuje przymiotniki z 

końcówką –ed lub –ing. 

 

Słabo zna i popełniając 

liczne błędy z trudem 

podaje nazwy członków 

rodziny, czynności życia 

codziennego, form 

spędzania czasu wolnego. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje słownictwo 

opisujące relacje ze 

znajomymi, konflikty i 

problemy oraz święta i 

uroczystości. 

Z trudem rozróżnia 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne oraz słabo 

zna zasady tworzenia 

liczby mnogiej 

rzeczowników 

policzalnych; popełnia 

dużo błędów. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje przedimki a/an, 

some, any, no oraz 

wyrażenia a lot of, much, 

many, (a) little, (a) few. 

Słabo zna wybrane 

przyimki czasu, miejsca i 

sposobu, popełnia liczne 

błędy posługując się 

nimi. 

 

życie szkoły i zajęcia 

pozalekcyjne.  

Częściowo zna i 

popełniając dość liczne 

błędy podaje wybrane 

czasowniki złożone 

(Phrasal verbs). 

Częściowo zna i podaje 

wybrane czasowniki 

nieregularne. 

Buduje zdania w 

czasach Past Simple 

oraz Past Continuous, 

popełniając dość liczne 

błędy. 

Częściowo rozróżnia i 

zna zasady stosowania 

czasów Past Simple 

oraz Past Continuous, 

nie zawsze poprawnie 

posługuje się nimi w 

wypowiedziach. 

Czasem popełniając 

błędy. stosuje wybrane 

wyrażenia: przymiotniki 

z przyimkami oraz 

czasowniki z 

przyimkami. 

 

Częściowo zna i podaje 

nazwy popularnych 

zawodów i związanych 

z nimi czynności, 

czasem popełniając 

błędy. 

Częściowo zna 

słownictwo opisujące 

miejsce i warunki 

pracy, czasem popełnia 

błędy. 

Buduje zdania w 

czasach Past Simple 

oraz Present Perfect, 

popełniając dość liczne 

błędy. 

Częściowo rozróżnia i 

zna zasady stosowania 

czasów Past Simple 

oraz Present Perfect, nie 

zawsze poprawnie 

posługuje się nimi w 

wypowiedziach. 

Częściowo zna zaimki 

nieokreślone i nie 

zawsze poprawnie ich 

używa. 

Czasem popełniając 

błędy stosuje 

przymiotniki z 

końcówką –ed lub –ing. 

 

Częściowo zna i czasem 

popełniając błędy 

podaje nazwy członków 

rodziny, czynności 

życia codziennego, 

form spędzania czasu 

wolnego. 

Częściowo zna 

słownictwo opisujące 

relacje ze znajomymi, 

konflikty i problemy 

oraz święta i 

uroczystości; stosując je 

zajęcia pozalekcyjne; 

popełnia nieliczne 

błędy.  

Zna i podaje wymagane 

czasowniki złożone 

(Phrasal verbs), 

popełnia nieliczne 

błędy. 

Zna wymagane 

czasowniki złożone 

(Phrasal verbs) i 

zazwyczaj poprawnie je 

stosuje. 

Bez większego trudu i 

na ogół poprawnie 

buduje zdania w 

czasach Past Simple 

oraz Past Continuous. 

Rozróżnia i zna zasady 

stosowania czasów Past 

Simple oraz Past 

Continuous, posługuje 

się nimi w 

wypowiedziach, 

popełniając drobne 

błędy. 

Zna i poprawnie stosuje 

wymagane wyrażenia: 

przymiotniki z 

przyimkami oraz 

czasowniki z 

przyimkami. 

 

W większości zna i 

poprawnie stosuje 

nazwy popularnych 

zawodów i związanych 

z nimi czynności. 

Zna i stosuje 

popełniając nieliczne 

błędy słownictwo 

opisujące miejsce i 

warunki pracy. 

Bez większego trudu i 

na ogół poprawnie 

buduje zdania w 

czasach Past Simple 

oraz Present Perfect. 

Rozróżnia i zna zasady 

stosowania czasów Past 

Simple oraz Present 

Perfect, posługuje się 

nimi w wypowiedziach, 

popełniając drobne 

błędy. 

Zna i przeważnie 

poprawnie używa 

zaimków 

nieokreślonych. 

Zna i na ogół poprawnie 

stosuje przymiotniki z 

końcówką –ed lub –ing. 

 

Zna i na ogół poprawnie 

podaje nazwy członków 

rodziny, czynności 

życia codziennego, 

form spędzania czasu 

wolnego. 

Zna i na ogół poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące relacje ze 

znajomymi, konflikty i 

problemy oraz święta i 

Continuous. 

Swobodnie i prawie w 

calości poprawnie stosuje 

wymagane wyrażenia: 

przymiotniki z 

przyimkami oraz 

czasowniki z przyimkami. 

 

Zna i poprawnie stosuje 

nazwy popularnych 

zawodów i związanych z 

nimi czynności. 

Zna i poprawnie stosuje 

słownictwo opisujące 

miejsce i warunki pracy. 

Z łatwością i prawie w 

calości poprawnie buduje 

zdania w czasach Past 

Simple oraz Present 

Perfect. 

Niemal bezbłędnie stosuje 

w wypowiedziach zasady 

posługiwania się czasami 

Past Simple oraz Present 

Perfect. 

Zna i prawie zawsze 

poprawnie używa 

zaimków nieokreślonych. 

Zna i prawie zawsze 

poprawnie stosuje w 

zdaniach przymiotniki z 

końcówką –ed lub –ing. 

 

Zna i poprawnie podaje 

nazwy członków rodziny, 

czynności życia 

codziennego, form 

spędzania czasu wolnego. 

Zna i poprawnie stosuje 

słownictwo opisujące 

relacje ze znajomymi, 

konflikty i problemy oraz 

święta i uroczystości. 

Rozróżnia rzeczowniki 

policzalne i niepoliczalne 

oraz zna zasady tworzenia 

liczby mnogiej 

rzeczowników 

policzalnych, swobodnie 

posługuje się nimi w 

wypowiedziach. 

Zna i poprawnie stosuje 

przedimki a/an, some, 

any, no oraz wyrażenia a 

lot of, much, many, (a) 

little, (a) few. 

Zna wymagane przyimki 

czasu, miejsca i sposobu, 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie się nimi 

posługuje. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy 

artykułów spożywczych, 

smaków, posiłków oraz 

czynności opisujących ich 

przygotowanie. 

Zna i niemal bezbłędnie 

stosuje słownictwo 

opisujące nawyki 

żywieniowe oraz 

korzystanie z lokali 

gastronomicznych 

Swobodnie i poprawnie 

stosuje wymagane 

wyrażenia: przymiotniki z 

przyimkami oraz 

czasowniki z przyimkami. 

 

Zna i poprawnie stosuje 

nazwy popularnych 

zawodów i związanych z 

nimi czynności. 

Zna i w calości poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące miejsce i warunki 

pracy. 

Z łatwością i poprawnie 

buduje zdania w czasach 

Past Simple oraz Present 

Perfect. 

Niemal bezbłędnie stosuje 

w wypowiedziach zasady 

posługiwania się czasami 

Past Simple oraz Present 

Perfect. 

Zna i zawsze poprawnie 

używa zaimków 

nieokreślonych. 

Zna i prawie w calości 

poprawnie stosuje w 

zdaniach przymiotniki z 

końcówką –ed lub –ing. 

 

Zna i w pelni poprawnie 

podaje nazwy członków 

rodziny, czynności życia 

codziennego, form 

spędzania czasu wolnego. 

Zna i w pelni poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące relacje ze 

znajomymi, konflikty i 

problemy oraz święta i 

uroczystości. 

Rozróżnia rzeczowniki 

policzalne i niepoliczalne 

oraz zna zasady tworzenia 

liczby mnogiej 

rzeczowników 

policzalnych, swobodnie 

posługuje się nimi w 

wypowiedziach. 

Zna i w pelni poprawnie 

stosuje przedimki a/an, 

some, any, no oraz 

wyrażenia a lot of, much, 

many, (a) little, (a) few. 

Zna wymagane przyimki 

czasu, miejsca i sposobu, 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie się nimi 

posługuje. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy 

artykułów spożywczych, 

smaków, posiłków oraz 

czynności opisujących ich 

przygotowanie. 

Zna i bezbłędnie stosuje 

słownictwo opisujące 

nawyki żywieniowe oraz 

korzystanie z lokali 

gastronomicznych 

Poprawnie posługuje się 

spójnikami: and, but, or, 



Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy artykułów 

spożywczych, smaków, 

posiłków oraz czynności 

opisujących ich 

przygotowanie. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje słownictwo 

opisujące nawyki 

żywieniowe oraz 

korzystanie z lokali 

gastronomicznych. 

Słabo zna i stosuje 

spójniki: and, but, or, 

because, so, although. 

Słabo zna zasady 

tworzenia zdań z 

wyrażeniami to be going 

to, popełnia liczne błędy 

wykorzystując je dla 

przewidywania 

przyszłości. 

Słabo rozróżnia i stosuje 

will/won’t, Present 

Continuous oraz to be 

going to dla wyrażenia 

intencji, nadziei i planów. 

 

Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy sklepów i 

towarów. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje słownictwo 

opisujące kupowanie i 

sprzedawanie, wymianę i 

zwrot towarów, 

promocje, środki 

płatnicze oraz 

korzystanie z usług. 

Słabo zna wybrane 

rzeczowniki złożone 

(Compound nouns) i 

często niepoprawnie 

używa ich w zdaniach. 

Popełnia liczne błędy 

tworząc zdania w stronie 

biernej w czasach Present 

Simple, Past Simple, 

Future Simple i Present 

Perfect Simple. 

Z trudem stosuje w 

zdaniach zaimki 

bezosobowe you i one. 

 

Słabo zna i z trudem 

podaje wymagane nazwy 

środków transportu; 

popełnia liczne błędy. 

Słabo zna i popełniając 

liczne błędy posługuje się 

słownictwem 

odnoszącym się do 

wycieczek, zwiedzania 

oraz orientacji w terenie. 

Słabo zna i z trudem 

podaje wybrane 

czasowniki złożone 

(Phrasal verbs). 

Słabo zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami 

modalnymi must, 

mustn’t, have to, should; 

popełnia liczne błędy 

czasem popełnia błędy. 

Na ogół rozróżnia 

rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne oraz zna 

zasady tworzenia liczby 

mnogiej rzeczowników 

policzalnych; nie 

zawsze poprawnie się 

nimi posługuje. 

Częściowo zna i na ogół 

poprawnie stosuje 

przedimki a/an, some, 

any, no oraz wyrażenia 

a lot of, much, many, 

(a) little, (a) few. 

Częściowo zna wybrane 

przyimki czasu, miejsca 

i sposobu, nie zawsze 

poprawnie się nimi 

posługuje. 

 

Częściowo zna i podaje 

nazwy artykułów 

spożywczych, smaków, 

posiłków oraz 

czynności opisujących 

ich przygotowanie. 

Częściowo zna i czasem 

popełniając błędy 

stosuje słownictwo 

opisujące nawyki 

żywieniowe oraz 

korzystanie z lokali 

gastronomicznych. 

Nie zawsze poprawnie 

stosuje spójniki: and, 

but, or, because, so, 

although. 

Częściowo zna zasady 

tworzenia zdań z 

wyrażeniami to be 

going to, czasem 

popełnia błędy 

wykorzystując je dla 

przewidywania 

przyszłości. 

Częściowo rozróżnia i 

nie zawsze poprawnie 

stosuje will/won’t, 

Present Continuous oraz 

to be going to dla 

wyrażenia intencji, 

nadziei i planów. 

 

Częściowo zna i podaje 

nazwy sklepów i 

towarów. 

Częściowo zna i 

popełniając dość liczne 

błędy stosuje 

słownictwo opisujące 

kupowanie i 

sprzedawanie, wymianę 

i zwrot towarów, 

promocje, środki 

płatnicze oraz 

korzystanie z usług. 

Częściowo zna wybrane 

rzeczowniki złożone 

(Compound nouns) i 

używa ich w zdaniach, 

popełniając dość liczne 

błędy. 

Popełnia dość liczne 

uroczystości. 

Rozróżnia rzeczowniki 

policzalne i 

niepoliczalne oraz zna 

zasady tworzenia liczby 

mnogiej rzeczowników 

policzalnych; popełnia 

drobne błędy stosując je 

w wypowiedziach. 

Zna i na ogół poprawnie 

stosuje przedimki a/an, 

some, any, no oraz 

wyrażenia a lot of, 

much, many, (a) little, 

(a) few. 

Zna wymagane 

przyimki czasu, miejsca 

i sposobu, zazwyczaj 

poprawnie się nimi 

posługuje. 

 

Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

artykułów 

spożywczych, smaków, 

posiłków oraz 

czynności opisujących 

ich przygotowanie. 

Zna i zazwyczaj 

poprawnie stosuje 

słownictwo opisujące 

nawyki żywieniowe 

oraz korzystanie z lokali 

gastronomicznych. 

Zazwyczaj poprawnie 

posługuje się 

spójnikami: and, but, or, 

because, so, although. 

Zna zasady tworzenia 

zdań z wyrażeniami to 

be going to i na ogół 

poprawnie 

wykorzystuje je dla 

przewidywania 

przyszłości. 

Rozróżnia i zazwyczaj 

poprawnie stosuje 

will/won’t, Present 

Continuous oraz to be 

going to dla wyrażenia 

intencji, nadziei i 

planów. 

 

Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

sklepów i towarów. 

Zna i popełniając 

drobne błędy stosuje 

słownictwo opisujące 

kupowanie i 

sprzedawanie, wymianę 

i zwrot towarów, 

promocje, środki 

płatnicze oraz 

korzystanie z usług. 

Zna wybrane 

rzeczowniki złożone 

(Compound nouns) i na 

ogół prawidłowo używa 

ich w zdaniach. 

Popełnia nieliczne 

błędy tworząc zdania w 

stronie biernej w 

czasach Present Simple, 

Poprawnie posługuje się 

spójnikami: and, but, or, 

because, so, although. 

Zna zasady tworzenia 

zdań z wyrażeniami to be 

going to i poprawnie 

wykorzystuje je dla 

przewidywania 

przyszłości. 

Rozróżnia i poprawnie 

stosuje will/won’t, 

Present Continuous oraz 

to be going to dla 

wyrażenia intencji, 

nadziei i planów. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy 

sklepów i towarów. 

Swobodnie i poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące kupowanie i 

sprzedawanie, wymianę i 

zwrot towarów, promocje, 

środki płatnicze oraz 

korzystanie z usług. 

Zna wybrane rzeczowniki 

złożone (Compound 

nouns) i prawidłowo 

używa ich w zdaniach. 

Poprawnie tworzy zdania 

w stronie biernej w 

czasach Present Simple, 

Past Simple, Future 

Simple i Present Perfect 

Simple. 

Swobodnie posługuje się 

zaimkami bezosobowymi 

you i one. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy 

środków transportu. 

Zna i z łatwością 

posługuje się 

słownictwem odnoszącym 

się do wycieczek, 

zwiedzania oraz orientacji 

w terenie. 

Zna i dość poprawnie 

podaje wymagane 

czasowniki złożone 

(Phrasal verbs). 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami modalnymi 

must, mustn’t, have to, 

should; posługuje się nimi 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie. 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie stosuje zaimki 

względne i tworzy zdania 

względne. 

 

because, so, although. 

Zna zasady tworzenia zdań 

z wyrażeniami to be going 

to i poprawnie 

wykorzystuje je dla 

przewidywania przyszłości. 

Rozróżnia i poprawnie 

stosuje will/won’t, Present 

Continuous oraz to be going 

to dla wyrażenia intencji, 

nadziei i planów. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy sklepów i 

towarów. 

Swobodnie i w pelni 

poprawnie stosuje 

słownictwo opisujące 

kupowanie i sprzedawanie, 

wymianę i zwrot towarów, 

promocje, środki płatnicze 

oraz korzystanie z usług. 

Zna wybrane rzeczowniki 

złożone (Compound nouns) 

i prawidłowo używa ich w 

zdaniach. 

Poprawnie tworzy zdania w 

stronie biernej w czasach 

Present Simple, Past 

Simple, Future Simple i 

Present Perfect Simple. 

Swobodnie posługuje się 

zaimkami bezosobowymi 

you i one. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy środków 

transportu. 

Zna i z łatwością posługuje 

się słownictwem 

odnoszącym się do 

wycieczek, zwiedzania oraz 

orientacji w terenie. 

Zna i poprawnie podaje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami modalnymi 

must, mustn’t, have to, 

should; posługuje się nimi 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie. 

Swobodnie i bezbłędnie 

stosuje zaimki względne i 

tworzy zdania względne. 

 



posługując się nimi. 

Popełniając liczne błędy, 

poprawnie stosuje zaimki 

względne i tworzy zdania 

względne. 

 

błędy tworząc zdania w 

stronie biernej w 

czasach Present Simple, 

Past Simple, Future 

Simple i Present Perfect 

Simple. 

Nie zawsze poprawnie 

stosuje w zdaniach 

zaimki bezosobowe you 

i one. 

 

Częściowo zna i podaje 

wymagane nazwy 

środków transportu; 

czasem popełnia błędy. 

Częściowo zna i 

popełniając dość liczne 

błędy posługuje się 

słownictwem 

odnoszącym się do 

wycieczek, zwiedzania 

oraz orientacji w 

terenie. 

Częściowo zna i podaje 

wybrane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Częściowo zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami 

modalnymi must, 

mustn’t, have to, 

should; posługując się 

nimi popełnia dość 

liczne błędy. 

Popełniając dość liczne 

błędy, stosuje zaimki 

względne i tworzy 

zdania względne. 

 

Past Simple, Future 

Simple i Present Perfect 

Simple. 

Zna znaczenie i 

zazwyczaj poprawnie 

stosuje w zdaniach 

zaimki bezosobowe you 

i one. 

 

Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

środków transportu. 

Zna i posługuje się 

słownictwem 

odnoszącym się do 

wycieczek, zwiedzania 

oraz orientacji w 

terenie; popełnia 

nieliczne błędy. 

Zna i zazwyczaj 

poprawnie podaje 

wymagane czasowniki 

złożone (Phrasal verbs). 

Zna zasady tworzenia 

zdań z czasownikami 

modalnymi must, 

mustn’t, have to, 

should; popełnia 

nieliczne błędy 

posługując się nimi. 

Na ogół poprawnie 

stosuje zaimki 

względne i tworzy 

zdania względne. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu wypowiedzi. 

Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu prostych 

informacji w 

wypowiedzi. 

Z dużą trudnością 

znajduje w wypowiedzi 

bardziej złożone 

informacje. 

Popełniając liczne błędy 

określa intencje nadawcy 

oraz kontekst 

wypowiedzi. 

Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych tekstów. 

Z trudnością znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Popełniając liczne błędy 

określa intencje nadawcy 

oraz kontekst 

wypowiedzi pisemnej. 

Z trudnością rozpoznaje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację, 

nieudolnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

posługując się 

Rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

Znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, czasem 

popełniając błędy. 

Z pewną trudnością 

znajduje w wypowiedzi 

bardziej złożone 

informacje. 

Popełniając dość liczne 

błędy określa intencje 

nadawcy oraz kontekst 

wypowiedzi. 

Najczęściej rozumie 

sens prostych tekstów. 

Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Popełniając dość liczne 

błędy określa intencje 

nadawcy oraz kontekst 

wypowiedzi pisemnej. 

Na ogół rozpoznaje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Czasami popełniając 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację, tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne: posługując się 

podstawowymi 

Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi. 

Znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi. 

Bez większego trudu 

znajduje w wypowiedzi 

bardziej złożone 

informacje. 

Popełniając drobne 

błędy określa intencje 

nadawcy oraz kontekst 

wypowiedzi. 

Rozumie sens prostych 

tekstów. 

Bez większego trudu 

znajduje w tekście 

określone informacje. 

Popełniając drobne 

błędy określa intencje 

nadawcy oraz kontekst 

wypowiedzi pisemnej. 

Bez większego trudu 

rozpoznaje związki 

pomiędzy 

poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Popełniając nieliczne 

błędy w zasadzie 

niezaburzające 

komunikacji, tworzy 

proste i bardziej złożone 

wypowiedzi ustne: 

Bez problemu rozumie 

ogólny sens prawie 

wszystkich prostych i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

Z łatwością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi. 

Bez trudu znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

Niemal bezbłędnie 

określa intencje nadawcy 

oraz kontekst 

wypowiedzi. 

Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstów. 

Z łatwością znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie określa 

intencje nadawcy oraz 

kontekst wypowiedzi 

pisemnej. 

Z łatwością rozpoznaje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje wygląd 

zewnętrzny ludzi, ich 

ubrania oraz cechy 

Bez żadnego problemu 

rozumie ogólny sens i 

bardziej złożonych 

wypowiedzi. 

Z łatwością znajduje proste 

informacje w wypowiedzi. 

Bez trudu znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

Bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie określa intencje 

nadawcy oraz kontekst 

wypowiedzi. 

Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstów. 

Z łatwością znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie określa intencje 

nadawcy oraz kontekst 

wypowiedzi pisemnej. 

Z łatwością rozpoznaje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu. 

Tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne: 

opisuje wygląd zewnętrzny 

ludzi, ich ubrania oraz 

cechy charakteru, wyraża 

swoje opinie oraz uczucia i 

emocje odnośnie krewnych 

i przyjaciół, a także świąt i 



podstawowymi 

przymiotnikami opisuje 

wygląd zewnętrzny ludzi, 

ich ubrania oraz cechy 

charakteru, wyraża swoje 

opinie oraz uczucia i 

emocje odnośnie 

krewnych i przyjaciół, a 

także świąt i uroczystości 

oraz konkursów młodych 

talentów. 

Popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację, 

tworzy często z pomocą 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi, ich wygląd 

zewnętrzy i cechy 

charakteru, podaje dane 

osobowe oraz informacje 

o rodzinie, wyraża opinie 

odnośnie wyglądu i cech 

charakteru, pisze e-mail z 

opisem osoby. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach: 

Nieudolnie przedstawia 

siebie, swoich przyjaciół, 

członków swojej rodziny 

oraz nawiązuje kontakty 

towarzyskie. 

Uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie 

danych osobowych, 

wyglądu zewnętrznego, 

cech charakteru, 

zainteresowań i 

umiejętności; popełnia 

liczne błędy. 

Popełniając liczne błędy, 

składa życzenia i 

gratulacje, wyraża 

uczucia i emocje oraz 

stosuje formy 

grzecznościowe. 

Nieudolnie, popełniając 

liczne błędy przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych,  

Nieudolnie, popełniając 

liczne błędy przekazuje w 

języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, a także 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Nieudolnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając błędy 

zaburzające komunikację: 

opisuje dom, jego okolice 

i wyposażenie domu, 

wyraża swoje opinie na 

temat domów i ich 

wyposażenia. 

Nieudolnie przedstawia 

swoje intencje i marzenia 

dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

przymiotnikami opisuje 

wygląd zewnętrzny 

ludzi, ich ubrania oraz 

cechy charakteru, 

wyraża swoje opinie 

oraz uczucia i emocje 

odnośnie krewnych i 

przyjaciół, a także świąt 

i uroczystości oraz 

konkursów młodych 

talentów. 

Popełniając dość liczne 

błędy, tworzy, sam lub 

z pomocą, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi, ich 

wygląd zewnętrzy i 

cechy charakteru, 

podaje dane osobowe 

oraz informacje o 

rodzinie, wyraża opinie 

odnośnie wyglądu i 

cech charakteru, pisze 

e-mail z opisem osoby. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach: 

Popełniając dość liczne 

błędy, przedstawia 

siebie, swoich 

przyjaciół, członków 

swojej rodziny oraz 

nawiązuje kontakty 

towarzyskie. 

Uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie 

danych osobowych, 

wyglądu zewnętrznego, 

cech charakteru, 

zainteresowań i 

umiejętności, czasem 

popełniając błędy. 

Nie zawsze poprawnie 

składa życzenia i 

gratulacje, wyraża 

uczucia i emocje oraz 

stosuje formy 

grzecznościowe. 

Przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem 

popełniając błędy. 

Przekazuje w języku 

polskim lub angielskim 

informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, a także 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim; popełnia dość 

liczne błędy. 

 

Z pewnym trudem 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

błędy czasem zaburzają 

komunikację: opisuje 

dom, jego okolice i 

wyposażenie domu, 

wyraża swoje opinie na 

temat domów i ich 

wyposażenia. 

Przedstawia swoje 

opisuje wygląd 

zewnętrzny ludzi, ich 

ubrania oraz cechy 

charakteru, wyraża 

swoje opinie oraz 

uczucia i emocje 

odnośnie krewnych i 

przyjaciół, a także świąt 

i uroczystości oraz 

konkursów młodych 

talentów. 

Popełniając nieliczne w 

na ogół niezaburzające 

komunikacji błędy, 

samodzielnie tworzy 

proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje ludzi, 

ich wygląd zewnętrzy i 

cechy charakteru, 

podaje dane osobowe 

oraz  informacje o 

rodzinie, wyraża opinie 

odnośnie wyglądu i 

cech charakteru, pisze 

e-mail z opisem osoby. 

Bez większego 

problemu reaguje 

zarówno w prostych, 

jak i bardziej złożonych 

sytuacjach: 

Popełniając drobne 

błędy, przedstawia 

siebie, swoich 

przyjaciół, członków 

swojej rodziny oraz 

nawiązuje kontakty 

towarzyskie. 

Bez trudu uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie danych 

osobowych, wyglądu 

zewnętrznego, cech 

charakteru, 

zainteresowań i 

umiejętności, czasem 

nieliczne błędy. 

Popełniając nieliczne 

błędy, składa życzenia i 

gratulacje, wyraża 

uczucia i emocje oraz 

stosuje formy 

grzecznościowe. 

Bez większego trudu 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych. 

Przekazuje w języku 

polskim lub angielskim 

informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, ja również 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim; popełnia 

drobne błędy. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając błędy nie 

zaburzające 

komunikacji: opisuje 

dom, jego okolice i 

charakteru, wyraża swoje 

opinie oraz uczucia i 

emocje odnośnie 

krewnych i przyjaciół, a 

także świąt i uroczystości 

oraz konkursów młodych 

talentów; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

bogate słownictwo, 

tworzy krótkie i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje ludzi, 

ich wygląd zewnętrzy i 

cechy charakteru, podaje 

dane osobowe oraz  

informacje o rodzinie, 

wyraża opinie odnośnie 

wyglądu i cech 

charakteru, pisze e-mail z 

opisem osoby; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Bez problemu reaguje 

zarówno w prostych, jak i 

złożonych sytuacjach: 

Poprawnie przedstawia 

siebie, swoich przyjaciół, 

członków swojej rodziny 

oraz nawiązuje kontakty 

towarzyskie. 

Bez trudu i niemal 

bezbłędnie uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie danych 

osobowych, wyglądu 

zewnętrznego, cech 

charakteru, zainteresowań 

i umiejętności. 

Prawidłowo składa 

życzenia i gratulacje, 

wyraża uczucia i emocje 

oraz stosuje formy 

grzecznościowe. 

Bez trudu przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie przekazuje w 

języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, jak również 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Swobodnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

ewentualne drobne błędy 

nie zaburzają 

komunikacji: opisuje 

dom, jego okolice i 

wyposażenie domu, 

wyraża swoje opinie na 

temat domów i ich 

wyposażenia.. 

Swobodnie przedstawia 

swoje intencje i marzenia 

dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

uroczystości oraz 

konkursów młodych 

talentów; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

bogate słownictwo, tworzy 

krótkie i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi, ich wygląd 

zewnętrzy i cechy 

charakteru, podaje dane 

osobowe oraz  informacje o 

rodzinie, wyraża opinie 

odnośnie wyglądu i cech 

charakteru, pisze e-mail z 

opisem osoby; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Bez problemu reaguje 

zarówno w prostych, jak i 

złożonych sytuacjach: 

Poprawnie przedstawia 

siebie, swoich przyjaciół, 

członków swojej rodziny 

oraz nawiązuje kontakty 

towarzyskie. 

Bez trudu i bezbłędnie lub 

niemal bezbłędnie uzyskuje 

i przekazuje informacje 

odnośnie danych 

osobowych, wyglądu 

zewnętrznego, cech 

charakteru, zainteresowań i 

umiejętności. 

Prawidłowo składa życzenia 

i gratulacje, wyraża uczucia 

i emocje oraz stosuje formy 

grzecznościowe. 

Bez trudu przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych 

Swobodnie i bezbłędnie lub 

niemal bezbłędnie. 

przekazuje w języku 

polskim lub angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, jak 

również przekazuje w 

języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim. 

 

Swobodnie tworzy bardziej 

złożone wypowiedzi ustne, 

ewentualne drobne błędy 

nie zaburzają komunikacji: 

opisuje dom, jego okolice i 

wyposażenie domu, wyraża 

swoje opinie na temat 

domów i ich wyposażenia. 

Swobodnie przedstawia 

swoje intencje i marzenia 

dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

Swobodnie przedstawia 

fakty dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

Płynnie opisuje swoje 

upodobania dotyczące prac 

domowych. 

Samodzielnie i stosując 

bogate słownictwo, tworzy 



Z trudem, popełniając 

liczne błędy przedstawia 

fakty dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

Z trudem opisuje swoje 

upodobania dotyczące 

prac domowych. 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje miejsce 

zamieszkania i jego 

wyposażenie oraz 

przedstawia fakty 

dotyczące rożnych 

domów. 

Nieudolnie wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

domów i prac 

domowych. 

Z trudem, popełniając 

liczne błędy pisze list z 

opisem domu dziadków. 

Z trudem uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie domu, jego 

wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Nieudolnie wyraża opinie 

na temat różnych domów 

i ich wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Nieudolnie proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

wyposażenia różnych 

domów. 

 

Nieudolnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje szkołę, jej 

pomieszczenia oraz 

przybory szkolne, 

przedstawia fakty 

odnosząc się do uczenia 

się i życia szkoły, 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

planowanej wycieczki 

szkolnej, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat przedmiotów 

szkolnych, życia szkoły 

oraz zajęć 

pozalekcyjnych; liczne 

błędy zaburzają 

komunikację. 

Mimo pomocy 

popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o czynnościach 

z przeszłości, 

relacjonując wycieczkę 

szkolną; przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do uczenia się, życia 

szkoły, zajęć 

pozalekcyjnych; opisuje 

intencje i marzenia 

dotyczące miejsca 

zamieszkania, 

popełniając dość liczne 

błędy. 

Popełniając dość liczne 

błędy przedstawia fakty 

dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

Opisuje swoje 

upodobania dotyczące 

prac domowych., 

popełniając dość liczne 

błędy. 

Popełniając dość liczne, 

częściowo zaburzające 

komunikację, błędy, 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje miejsce 

zamieszkania i jego 

wyposażenie oraz 

przedstawia fakty 

dotyczące rożnych 

domów. 

Popełniając dość liczne 

błędy, uzasadnia opinie 

na temat domów i prac 

domowych. 

Popełniając dość liczne 

błędy pisze list z 

opisem domu dziadków. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy 

częściowo zakłócające 

komunikację:  

Popełniając dość liczne 

błędy, uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie domu, jego 

wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Czasem popełniając 

błędy, wyraża opinie na 

temat różnych domów i 

ich wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Czasem popełniając 

błędy, proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

wyposażenia różnych 

domów. 

 

Z pewnym trudem 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje szkołę, jej 

pomieszczenia oraz 

przybory szkolne, 

przedstawia fakty 

odnosząc się do uczenia 

się i życia szkoły, 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

planowanej wycieczki 

szkolnej, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat przedmiotów 

szkolnych, życia szkoły 

oraz zajęć 

wyposażenie domu, 

wyraża swoje opinie na 

temat domów i ich 

wyposażenia. 

Przedstawia swoje 

intencje i marzenia 

dotyczące miejsca 

zamieszkania, 

popełniając nieliczne 

błędy. 

Popełniając nieliczne 

błędy przedstawia fakty 

dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

Opisuje swoje 

upodobania dotyczące 

prac domowych., 

popełniając drobne 

błędy. 

Popełniając drobne 

błędy niezaburzające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

miejsce zamieszkania i 

jego wyposażenie oraz 

przedstawia fakty 

dotyczące rożnych 

domów. 

Popełniając drobne 

błędy wyraża i 

uzasadnia opinie na 

temat domów i prac 

domowych. 

Pisze list z opisem 

domu dziadków, drobne 

błędy na ogół nie 

zaburzają komunikacji. 

Popełniając nieliczne 

błędy w zasadzie 

niezakłócające 

komunikacji, reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: 

Uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie 

domu, jego 

wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Popełniając drobne 

błędy, wyraża opinie na 

temat różnych domów i 

ich wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Popełniając drobne 

błędy, proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

wyposażenia różnych 

domów. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając błędy na 

ogół niezaburzające 

komunikacji: opisuje 

szkołę, jej 

pomieszczenia oraz 

przybory szkolne, 

przedstawia fakty 

odnosząc się do uczenia 

się i życia szkoły, 

Swobodnie przedstawia 

fakty dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

Płynnie opisuje swoje 

upodobania dotyczące 

prac domowych. 

Samodzielnie i stosując 

bogate słownictwo, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje miejsce 

zamieszkania i jego 

wyposażenie oraz 

przedstawia fakty 

dotyczące rożnych 

domów; ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Swobodnie wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

domów i prac domowych. 

Swobodnie, stosując 

urozmaicone słownictwo i 

struktury pisze list z 

opisem domu dziadków. 

Swobodnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

ewentualne drobne błędy 

nie zakłócają 

komunikacji: 

Z łatwością uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie domu, jego 

wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Swobodnie wyraża opinie 

na temat różnych domów 

i ich wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Swobodnie proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

wyposażenia różnych 

domów. 

 

Swobodnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

ewentualne drobne błędy 

nie zaburzają 

komunikacji: opisuje 

szkołę, jej pomieszczenia 

oraz przybory szkolne; 

przedstawia fakty 

odnosząc się do uczenia 

się i życia szkoły; 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

planowanej wycieczki 

szkolnej, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat przedmiotów 

szkolnych, życia szkoły 

oraz zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

Samodzielnie, stosując 

dość bogate słownictwo 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o czynnościach 

z przeszłości, relacjonując 

wycieczkę szkolną; 

krótkie i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje miejsce 

zamieszkania i jego 

wyposażenie oraz 

przedstawia fakty dotyczące 

rożnych domów. 

Swobodnie wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

domów i prac domowych. 

Swobodnie, stosując 

urozmaicone słownictwo i 

struktury pisze list z opisem 

domu dziadków. 

Swobodnie reaguje w 

złożonych sytuacjach, 

komunikacji. 

Z łatwością uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie domu, jego 

wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych. 

Swobodnie wyraża opinie 

na temat różnych domów i 

ich wyposażenia oraz 

wykonywania prac 

domowych, pyta o opinie, 

zgadza się lub nie zgadza 

się z opiniami. 

Swobodnie proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

wyposażenia różnych 

domów. 

 

Swobodnie tworzy bardziej 

złożone wypowiedzi ustne, 

opisuje szkołę, jej 

pomieszczenia oraz 

przybory szkolne; 

przedstawia fakty odnosząc 

się do uczenia się i życia 

szkoły; przedstawia intencje 

i marzenia dotyczące 

planowanej wycieczki 

szkolnej, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat przedmiotów 

szkolnych, życia szkoły 

oraz zajęć pozalekcyjnych. 

Samodzielnie, stosując 

bogate słownictwo tworzy 

bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o czynnościach z 

przeszłości, relacjonując 

wycieczkę szkolną; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i przeszłości 

odnosząc się do uczenia się, 

życia szkoły, zajęć 

pozalekcyjnych; opisuje 

swoje upodobania odnośnie 

zajęć szkolnych i 

pozaszkolnych; wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

szkoły i przedmiotów 

szkolnych. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury pisze 

e-mail na temat wycieczki 

szkolnej. 

Swobodnie reaguje w 



swoje upodobania 

odnośnie zajęć szkolnych 

i pozaszkolnych; wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

szkoły i przedmiotów 

szkolnych. 

Nieudolnie, popełniając 

liczne błędy pisze e-mail 

na temat wycieczki 

szkolnej. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając błędy 

zakłócające komunikację: 

uzyskuje oraz przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie przedmiotów 

nauczania, uczenia się, 

życia szkoły i zajęć 

pozalekcyjnych; wyraża 

swoje upodobania i 

pragnienia dotyczące 

uczenia się, 

przedmiotów, zajęć 

pozalekcyjnych i 

wycieczek szkolnych; 

wyraża swoje opinie 

dotyczące szkoły. 

 

Nieudolnie popełniając 

liczne błędy zaburzające 

komunikację tworzy 

proste wypowiedzi ustne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości, odnosząc się 

do pracy wykonywanej 

przez różne osoby; 

opisuje swoje upodobania 

dotyczące zawodów i 

warunków pracy; wyraża 

i uzasadnia opinie na 

temat zajęć i warunków 

pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a 

także pracy uczniów w 

czasie wakacji. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne błędy 

często zaburzające 

komunikację, nieudolnie 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości dotyczące 

pracy wykonywanej 

przez różne osoby; 

przedstawia intencje i 

plany dotyczące pracy w 

czasie wakacji oraz 

przyszłego zawodu; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie zawodów; 

wyraża i uzasadnia opinie 

na temat zajęć i 

warunków pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a 

także pracy uczniów w 

czasie wakacji. 

Popełniając liczne błędy 

nieudolnie dokonuje 

pozalekcyjnych; błędy 

czasem zaburzają 

komunikację. 

Tworzy, sam lub z 

pomocą nauczyciela, 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o 

czynnościach z 

przeszłości, 

relacjonując wycieczkę 

szkolną; przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do uczenia się, życia 

szkoły, zajęć 

pozalekcyjnych; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie zajęć 

szkolnych i 

pozaszkolnych; wyraża 

i uzasadnia opinie na 

temat szkoły i 

przedmiotów 

szkolnych; popełnia 

dość liczne błędy. 

Popełniając dość liczne 

błędy pisze e-mail na 

temat wycieczki 

szkolnej. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje oraz 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

przedmiotów nauczania, 

uczenia się, życia 

szkoły i zajęć 

pozalekcyjnych; wyraża 

swoje upodobania i 

pragnienia dotyczące 

uczenia się, 

przedmiotów, zajęć 

pozalekcyjnych i 

wycieczek szkolnych; 

wyraża swoje opinie 

dotyczące szkoły. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając 

błędy zaburzające 

komunikację: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości, odnosząc 

się do pracy 

wykonywanej przez 

różne osoby; opisuje 

swoje upodobania 

dotyczące zawodów i 

warunków pracy; 

wyraża i uzasadnia 

opinie na temat zajęć i 

warunków pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a 

także pracy uczniów w 

czasie wakacji. 

Popełniając dość liczne 

błędy czasem 

zaburzające 

komunikację, tworzy 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

planowanej wycieczki 

szkolnej, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat przedmiotów 

szkolnych, życia szkoły 

oraz zajęć 

pozalekcyjnych. 

Popełniając nieliczne w 

zasadzie niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy samodzielnie 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach z 

przeszłości, 

relacjonując wycieczkę 

szkolną; przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do uczenia się, życia 

szkoły, zajęć 

pozalekcyjnych; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie zajęć 

szkolnych i 

pozaszkolnych; wyraża 

i uzasadnia opinie na 

temat szkoły i 

przedmiotów 

szkolnych. 

Popełniając nieliczne 

błędy pisze e-mail na 

temat wycieczki 

szkolnej. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje 

oraz przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

przedmiotów nauczania, 

uczenia się, życia 

szkoły i zajęć 

pozalekcyjnych; wyraża 

swoje upodobania i 

pragnienia dotyczące 

uczenia się, 

przedmiotów, zajęć 

pozalekcyjnych i 

wycieczek szkolnych; 

wyraża swoje opinie 

dotyczące szkoły. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając błędy na 

ogół niezaburzające 

komunikacji: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości, odnosząc 

się do pracy 

wykonywanej przez 

różne osoby; opisuje 

swoje upodobania 

dotyczące zawodów i 

warunków pracy; 

wyraża i uzasadnia 

opinie na temat zajęć i 

warunków pracy 

charakterystycznych dla 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do uczenia się, życia 

szkoły, zajęć 

pozalekcyjnych; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie zajęć szkolnych 

i pozaszkolnych; wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

szkoły i przedmiotów 

szkolnych. 

Stosując dość 

urozmaicone słownictwo i 

struktury pisze e-mail na 

temat wycieczki szkolnej; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje oraz 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

przedmiotów nauczania, 

uczenia się, życia szkoły i 

zajęć pozalekcyjnych; 

wyraża swoje upodobania 

i pragnienia dotyczące 

uczenia się, przedmiotów, 

zajęć pozalekcyjnych i 

wycieczek szkolnych; 

wyraża swoje opinie 

dotyczące szkoły.  

 

Bez trudu tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości, odnosząc się 

do pracy wykonywanej 

przez różne osoby; 

opisuje swoje upodobania 

dotyczące zawodów i 

warunków pracy; wyraża 

i uzasadnia opinie na 

temat zajęć i warunków 

pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a także 

pracy uczniów w czasie 

wakacji; ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

 

Samodzielnie, stosując 

dość urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości dotyczące 

pracy wykonywanej przez 

różne osoby; przedstawia 

intencje i plany dotyczące 

pracy w czasie wakacji 

oraz przyszłego zawodu; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie zawodów; 

wyraża i uzasadnia opinie 

na temat zajęć i 

warunków pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a także 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje oraz przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie przedmiotów 

nauczania, uczenia się, 

życia szkoły i zajęć 

pozalekcyjnych; wyraża 

swoje upodobania i 

pragnienia dotyczące 

uczenia się, przedmiotów, 

zajęć pozalekcyjnych i 

wycieczek szkolnych; 

wyraża swoje opinie 

dotyczące szkoły. 

 

Bez trudu tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i przeszłości, 

odnosząc się do pracy 

wykonywanej przez różne 

osoby; opisuje swoje 

upodobania dotyczące 

zawodów i warunków 

pracy; wyraża i uzasadnia 

opinie na temat zajęć i 

warunków pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a także 

pracy uczniów w czasie 

wakacji. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i przeszłości 

dotyczące pracy 

wykonywanej przez różne 

osoby; przedstawia intencje 

i plany dotyczące pracy w 

czasie wakacji oraz 

przyszłego zawodu; opisuje 

swoje upodobania odnośnie 

zawodów; wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

zajęć i warunków pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a także 

pracy uczniów w czasie 

wakacji. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury 

dokonuje wpisu na blogu na 

temat wymarzonego 

zawodu oraz pracy w czasie 

wakacji. 

Swobodnie reaguje w  

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie różnych zawodów 

i związanych z nimi 

czynności oraz warunków 

pracy; wyraża swoją opinię 

na temat różnych zawodów 

oraz pracy dorywczej, 

wyraża swoje upodobania, 

intencje i pragnienia oraz 

pyta o upodobania, intencje 

i pragnienia dotyczące 

przyszłej pracy oraz wyboru 

zawodu; proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 



wpisu na blogu odnosząc 

się do swojego 

wymarzonego zawodu 

oraz pracy w czasie 

wakacji. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie różnych 

zawodów i związanych z 

nimi czynności oraz 

warunków pracy; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych zawodów oraz 

pracy dorywczej, pyta o 

opinie, zgadza się lub nie 

zgadza się z opiniami 

innych; wyraża swoje 

upodobania, intencje i 

pragnienia oraz pyta o 

upodobania, intencje i 

pragnienia dotyczące 

przyszłej pracy oraz 

wyboru zawodu; 

proponuje, przyjmuje lub 

odrzuca propozycje 

dotyczące pracy. 

 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne 

zakłócające komunikację 

błędy: opisuje członków 

rodziny i przyjaciół; 

przedstawia fakty 

dotyczące rodziny i 

przyjaciół, sposobów 

spędzania wolnego czasu, 

a także obchodzenia 

świąt i uroczystości 

rodzinnych; przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość oraz wyraża i 

uzasadnia opinie 

odnosząc się do 

obchodzenia uroczystości 

rodzinnych oraz Dnia 

Książki. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne błędy, 

nieudolnie tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje rodzinę, 

swój dom rodzinny; 

opisuje przebieg 

uroczystości rodzinnej; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości: np. sposoby 

spędzania czasu wolnego, 

życie rodzinne, daty 

obchodzenia świąt; 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

planowanego przyjęcia 

dla przyjaciela. 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

nieudolnie pisze e-mail 

dotyczący uroczystości 

rodzinnej. 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości dotyczące 

pracy wykonywanej 

przez różne osoby; 

przedstawia intencje i 

plany dotyczące pracy 

w czasie wakacji oraz 

przyszłego zawodu; 

opisuje swoje 

upodobania odnośnie 

zawodów; wyraża i 

uzasadnia opinie na 

temat zajęć i warunków 

pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a 

także pracy uczniów w 

czasie wakacji. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, dokonuje 

wpisu na blogu 

odnosząc się do 

swojego wymarzonego 

zawodu oraz pracy w 

czasie wakacji. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

różnych zawodów i 

związanych z nimi 

czynności oraz 

warunków pracy; 

wyraża swoją opinię na 

temat różnych zawodów 

oraz pracy dorywczej, 

pyta o opinie, zgadza 

się lub nie zgadza się z 

opiniami innych; 

wyraża swoje 

upodobania, intencje i 

pragnienia oraz pyta o 

upodobania, intencje i 

pragnienia dotyczące 

przyszłej pracy oraz 

wyboru zawodu; 

proponuje, przyjmuje 

lub odrzuca propozycje 

dotyczące pracy. 

 

Z pewną pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację: opisuje 

członków rodziny i 

przyjaciół; przedstawia 

fakty dotyczące rodziny 

i przyjaciół, sposobów 

spędzania wolnego 

czasu, a także 

obchodzenia świąt i 

uroczystości 

rodzinnych; przedstawia 

intencje i plany na 

rożnych zawodów, a 

także pracy uczniów w 

czasie wakacji. 

Popełniając nieliczne 

błędy na ogół 

niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości dotyczące 

pracy wykonywanej 

przez różne osoby; 

przedstawia intencje i 

plany dotyczące pracy 

w czasie wakacji oraz 

przyszłego zawodu; 

opisuje swoje 

upodobania odnośnie 

zawodów; wyraża i 

uzasadnia opinie na 

temat zajęć i warunków 

pracy 

charakterystycznych dla 

rożnych zawodów, a 

także pracy uczniów w 

czasie wakacji. 

Popełniając drobne 

błędy  w zasadzie nie 

zakłócające 

komunikacji, dokonuje 

wpisu na blogu 

odnosząc się do 

swojego wymarzonego 

zawodu oraz pracy w 

czasie wakacji. 

Popełniając nieliczne 

błędy reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

różnych zawodów i 

związanych z nimi 

czynności oraz 

warunków pracy; 

wyraża swoją opinię na 

temat różnych zawodów 

oraz pracy dorywczej, 

pyta o opinie, zgadza 

się lub nie zgadza się z 

opiniami innych; 

wyraża swoje 

upodobania, intencje i 

pragnienia oraz pyta o 

upodobania, intencje i 

pragnienia dotyczące 

przyszłej pracy oraz 

wyboru zawodu; 

proponuje, przyjmuje 

lub odrzuca propozycje 

dotyczące pracy. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne 

zazwyczaj 

niezaburzające 

komunikacji błędy: 

opisuje członków 

rodziny i przyjaciół; 

przedstawia fakty 

dotyczące rodziny i 

pracy uczniów w czasie 

wakacji.; ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Stosując dość  

urozmaicone słownictwo i 

struktury dokonuje wpisu 

na blogu na temat 

wymarzonego zawodu 

oraz pracy w czasie 

wakacji; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Swobodnie reaguje w 

prostych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie różnych 

zawodów i związanych z 

nimi czynności oraz 

warunków pracy; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych zawodów oraz 

pracy dorywczej, pyta o 

opinie, zgadza się lub nie 

zgadza się z opiniami 

innych; wyraża swoje 

upodobania, intencje i 

pragnienia oraz pyta o 

upodobania, intencje i 

pragnienia dotyczące 

przyszłej pracy oraz 

wyboru zawodu; 

proponuje, przyjmuje lub 

odrzuca propozycje 

dotyczące pracy. 

 

Bez trudu stosując 

urozmaicone słownictwo 

tworzy proste wypowiedzi 

ustne: opisuje członków 

rodziny i przyjaciół; 

przedstawia fakty 

dotyczące rodziny i 

przyjaciół, sposobów 

spędzania wolnego czasu, 

a także obchodzenia świąt 

i uroczystości rodzinnych; 

przedstawia intencje i 

plany na przyszłość oraz 

wyraża i uzasadnia opinie 

odnosząc się do 

obchodzenia uroczystości 

rodzinnych oraz Dnia 

Książki. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje rodzinę, swój dom 

rodzinny; opisuje 

przebieg uroczystości 

rodzinnej; przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości: np. sposoby 

spędzania czasu wolnego, 

życie rodzinne, daty 

obchodzenia świąt; 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

planowanego przyjęcia 

dla przyjaciela. 

Stosując dość  

urozmaicone słownictwo i 

propozycje dotyczące 

pracy. 

 

Bez trudu stosując 

urozmaicone słownictwo 

tworzy złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje członków 

rodziny i przyjaciół; 

przedstawia fakty dotyczące 

rodziny i przyjaciół, 

sposobów spędzania 

wolnego czasu, a także 

obchodzenia świąt i 

uroczystości rodzinnych; 

przedstawia intencje i plany 

na przyszłość oraz wyraża i 

uzasadnia opinie odnosząc 

się do obchodzenia 

uroczystości rodzinnych 

oraz Dnia Książki. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy dluższe wypowiedzi 

pisemne: opisuje rodzinę, 

swój dom rodzinny; opisuje 

przebieg uroczystości 

rodzinnej; przedstawia fakty 

z teraźniejszości i 

przeszłości: np. sposoby 

spędzania czasu wolnego, 

życie rodzinne, daty 

obchodzenia świąt; 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

planowanego przyjęcia dla 

przyjaciela. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail dotyczący 

uroczystości rodzinnej. 

Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie rodziny, 

przyjaciół, spędzania czasu 

wolnego, obchodzenia 

uroczystości, a także 

problemów rodzinnych; 

pyta o godzinę, podaje 

godzinę; wyraża prośbę 

upodobania i pragnienia 

oraz uczucia i emocje; 

składa życzenia i gratulacje, 

reaguje na życzenia; 

odpowiada na zaproszenie. 

 

Stosując urozmaicone 

słownictwo tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o umiejętnościach 

i ich braku: przedstawia 

intencje i marzenia 

odnośnie posiłków 

jedzonych w domu i poza 

domem; opisuje swoje 

upodobania kulinarne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i przeszłości 

oraz wyraża opinie 

odnosząc się do nawyków 

żywieniowych, produktów 

spożywczych, posiłków i 

ich przygotowywania; 



Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie rodziny, 

przyjaciół, spędzania 

czasu wolnego, 

obchodzenia 

uroczystości, a także 

problemów rodzinnych; 

pyta o godzinę, podaje 

godzinę; wyraża prośbę 

upodobania i pragnienia 

oraz uczucia i emocje; 

składa życzenia i 

gratulacje, reaguje na 

życzenia; odpowiada na 

zaproszenie. 

 

• Mimo pomocy 

nieudolnie tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację: 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

posiłków jedzonych w 

domu i poza domem; 

opisuje swoje upodobania 

kulinarne; przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości oraz wyraża 

opinie odnosząc się do 

nawyków żywieniowych, 

produktów spożywczych, 

posiłków i ich 

przygotowywania. 

 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

zaburzające komunikację 

błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje dania, sposób 

przygotowywania 

posiłków oraz lokale 

gastronomiczne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do przygotowywania i 

serwowania posiłków 

oraz nawyków 

żywieniowych; 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

przygotowywania i 

spożywania posiłków 

oraz opisuje swoje 

upodobania kulinarne. 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

nieudolnie pisze e-mail 

dotyczący kursu 

kulinarnego. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie spożywania i 

przygotowywania 

przyszłość oraz wyraża 

i uzasadnia opinie 

odnosząc się do 

obchodzenia 

uroczystości rodzinnych 

oraz Dnia Książki. 

Sam lub z pomocą 

nauczyciela tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje rodzinę, swój 

dom rodzinny; opisuje 

przebieg uroczystości 

rodzinnej; przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości: np. sposoby 

spędzania czasu 

wolnego, życie 

rodzinne, daty 

obchodzenia świąt; 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

planowanego przyjęcia 

dla przyjaciela. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, pisze e-

mail dotyczący 

uroczystości rodzinnej. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie 

rodziny, przyjaciół, 

spędzania czasu 

wolnego, obchodzenia 

uroczystości, a także 

problemów rodzinnych; 

pyta o godzinę, podaje 

godzinę; wyraża prośbę 

upodobania i pragnienia 

oraz uczucia i emocje; 

składa życzenia i 

gratulacje, reaguje na 

życzenia; odpowiada na 

zaproszenie. 

 

Z niewielką pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację: 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

posiłków jedzonych w 

domu i poza domem; 

opisuje swoje 

upodobania kulinarne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości oraz wyraża 

opinie odnosząc się do 

nawyków 

żywieniowych, 

produktów 

spożywczych, posiłków 

i ich przygotowywania. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zaburzające 

przyjaciół, sposobów 

spędzania wolnego 

czasu, a także 

obchodzenia świąt i 

uroczystości 

rodzinnych; przedstawia 

intencje i plany na 

przyszłość oraz wyraża 

i uzasadnia opinie 

odnosząc się do 

obchodzenia 

uroczystości rodzinnych 

oraz Dnia Książki. 

Popełniając nieliczne 

błędy w zasadzie 

niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

rodzinę, swój dom 

rodzinny; opisuje 

przebieg uroczystości 

rodzinnej; przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości: np. sposoby 

spędzania czasu 

wolnego, życie 

rodzinne, daty 

obchodzenia świąt; 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

planowanego przyjęcia 

dla przyjaciela. 

Popełniając nieliczne 

błędy zazwyczaj 

niezakłócające 

komunikacji, pisze e-

mail dotyczący 

uroczystości rodzinnej. 

Popełniając nieliczne 

błędy reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie 

rodziny, przyjaciół, 

spędzania czasu 

wolnego, obchodzenia 

uroczystości, a także 

problemów rodzinnych; 

pyta o godzinę, podaje 

godzinę; wyraża prośbę 

upodobania i pragnienia 

oraz uczucia i emocje; 

składa życzenia i 

gratulacje, reaguje na 

życzenia; odpowiada na 

zaproszenie. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne na 

ogół niezaburzające 

komunikacji błędy: 

przedstawia intencje i 

marzenia odnośnie 

posiłków jedzonych w 

domu i poza domem; 

opisuje swoje 

upodobania kulinarne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości oraz wyraża 

opinie odnosząc się do 

struktury, pisze e-mail 

dotyczący uroczystości 

rodzinnej; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Swobodnie reaguje w 

prostych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie 

rodziny, przyjaciół, 

spędzania czasu wolnego, 

obchodzenia uroczystości, 

a także problemów 

rodzinnych; pyta o 

godzinę, podaje godzinę; 

wyraża prośbę 

upodobania i pragnienia 

oraz uczucia i emocje; 

składa życzenia i 

gratulacje, reaguje na 

życzenia; odpowiada na 

zaproszenie. 

 

Stosując urozmaicone 

słownictwo tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

umiejętnościach i ich 

braku: przedstawia 

intencje i marzenia 

odnośnie posiłków 

jedzonych w domu i poza 

domem; opisuje swoje 

upodobania kulinarne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości oraz wyraża 

opinie odnosząc się do 

nawyków żywieniowych, 

produktów spożywczych, 

posiłków i ich 

przygotowywania; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Samodzielnie, poprawnie, 

stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje dania, 

sposób przygotowywania 

posiłków oraz lokale 

gastronomiczne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do przygotowywania i 

serwowania posiłków 

oraz nawyków 

żywieniowych; 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

przygotowywania i 

spożywania posiłków oraz 

opisuje swoje upodobania 

kulinarne. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail dotyczący 

kursu kulinarnego; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji 

Swobodnie reaguje w 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Samodzielnie, poprawnie, 

stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje dania, 

sposób przygotowywania 

posiłków oraz lokale 

gastronomiczne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i przeszłości 

odnosząc się do 

przygotowywania i 

serwowania posiłków oraz 

nawyków żywieniowych; 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

przygotowywania i 

spożywania posiłków oraz 

opisuje swoje upodobania 

kulinarne. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail dotyczący 

kursu kulinarnego. 

Swobodnie reaguje w  

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie spożywania i 

przygotowywania posiłków; 

wyraża swoje upodobania, 

pragnienia oraz opinię na 

temat różnych potraw oraz 

nawyków żywieniowych, 

instruuje, jak przygotować 

posiłek. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy 

wypowiedzi ustne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i przeszłości 

oraz opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem z 

usług, opisuje swoje 

upodobania oraz wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

sklepów, towarów, 

kupowania i korzystania z 

usług. 

Samodzielnie, poprawnie, 

stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem z 

usług oraz przedstawia 

fakty, opisuje swoje 

upodobania, a także wyraża 

i uzasadnia opinie na temat 

towarów, zakupów oraz 

korzystania z usług. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail z opinią na 



posiłków; wyraża swoje 

upodobania, pragnienia 

oraz opinię na temat 

różnych potraw oraz 

nawyków żywieniowych; 

instruuje, jak 

przygotować posiłek. 

 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości oraz 

opowiada o czynnościach 

i doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem 

z usług; opisuje swoje 

upodobania oraz wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

sklepów, towarów, 

kupowania i korzystania 

z usług. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

zaburzające komunikację 

błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o czynnościach 

i doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem 

z usług oraz przedstawia 

fakty, opisuje swoje 

upodobania, a także 

wyraża i uzasadnia opinie 

na temat towarów, 

zakupów oraz 

korzystania z usług. 

Popełniając liczne 

zakłócające komunikację 

błędy, pisze e-mail z 

opinią na temat zakupów. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

podtrzymuje rozmowę, 

prosząc o powtórzenie; 

uzyskuje oraz przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie robienia 

zakupów i korzystania z 

usług; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje, prowadzi 

dialogi w sklepie. 

 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację: 

opisuje odwiedzane 

miejsca; relacjonuje 

odbytą przez siebie 

podróż; przedstawia fakty 

odnoszące się do 

podróżowania różnymi 

środkami transportu oraz 

zwiedzania ciekawych 

komunikację, tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje dania, sposób 

przygotowywania 

posiłków oraz lokale 

gastronomiczne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do przygotowywania i 

serwowania posiłków 

oraz nawyków 

żywieniowych; 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

przygotowywania i 

spożywania posiłków 

oraz opisuje swoje 

upodobania kulinarne. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, pisze e-

mail dotyczący kursu 

kulinarnego. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

spożywania i 

przygotowywania 

posiłków; wyraża swoje 

upodobania, pragnienia 

oraz opinię na temat 

różnych potraw oraz 

nawyków 

żywieniowych, pyta o 

upodobania, pragnienia 

oraz opinie, zgadza się 

lub nie zgadza się z 

opiniami; instruuje, jak 

przygotować posiłek. 

 

Sam lub z pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne 

popełniając błędy 

częściowo zaburzające 

komunikację: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości oraz 

opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem 

z usług; opisuje swoje 

upodobania oraz wyraża 

i uzasadnia opinie na 

temat sklepów, 

towarów, kupowania i 

korzystania z usług. 

Sam lub z pomocą 

nauczyciela popełniając 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o 

nawyków 

żywieniowych, 

produktów 

spożywczych, posiłków 

i ich przygotowywania. 

Popełniając nieliczne na 

ogół niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje dania, sposób 

przygotowywania 

posiłków oraz lokale 

gastronomiczne; 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości odnosząc się 

do przygotowywania i 

serwowania posiłków 

oraz nawyków 

żywieniowych; 

przedstawia intencje i 

marzenia dotyczące 

przygotowywania i 

spożywania posiłków 

oraz opisuje swoje 

upodobania kulinarne. 

Popełniając nieliczne 

błędy zazwyczaj 

niezakłócające 

komunikacji, pisze e-

mail dotyczący kursu 

kulinarnego. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

spożywania i 

przygotowywania 

posiłków; wyraża swoje 

upodobania, pragnienia 

oraz opinię na temat 

różnych potraw oraz 

nawyków 

żywieniowych; 

instruuje, jak 

przygotować posiłek. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne 

niezakłócające 

komunikacji błędy: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości oraz 

opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem 

z usług; opisuje swoje 

upodobania oraz wyraża 

i uzasadnia opinie na 

temat sklepów, 

towarów, kupowania i 

korzystania z usług. 

Popełniając nieliczne 

niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy krótkie 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

spożywania i 

przygotowywania 

posiłków; wyraża swoje 

upodobania, pragnienia 

oraz opinię na temat 

różnych potraw oraz 

nawyków żywieniowych, 

pyta o upodobania, 

pragnienia oraz opinie, 

zgadza się lub nie zgadza 

się z opiniami; instruuje, 

jak przygotować posiłek. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i 

przeszłości oraz opowiada 

o czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem z 

usług, opisuje swoje 

upodobania oraz wyraża i 

uzasadnia opinie na temat 

sklepów, towarów, 

kupowania i korzystania z 

usług; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Samodzielnie, poprawnie, 

stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy 

krótkie i wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem z 

usług oraz przedstawia 

fakty, opisuje swoje 

upodobania, a także 

wyraża i uzasadnia opinie 

na temat towarów, 

zakupów oraz korzystania 

z usług. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail z opinią na 

temat zakupów; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: podtrzymuje 

rozmowę, prosząc o 

powtórzenie; uzyskuje 

oraz przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie robienia 

zakupów i korzystania z 

usług; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje, prowadzi 

dialogi w sklepie. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy proste 

temat zakupów; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: podtrzymuje 

rozmowę, prosząc o 

powtórzenie; uzyskuje oraz 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

robienia zakupów i 

korzystania z usług. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje 

odwiedzane miejsca; 

relacjonuje odbytą przez 

siebie podróż; przedstawia 

fakty odnoszące się do 

podróżowania różnymi 

środkami transportu oraz 

zwiedzania ciekawych 

miejsc; przedstawia intencje 

i marzenia oraz opisuje 

swoje upodobania odnośnie 

sposobów podróżowania 

oraz odwiedzanych miejsc; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat środków 

transportu oraz sposobów 

spędzania wakacji; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ciekawe miejsca; 

opowiada o czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

podróżowaniem; 

przedstawia fakty na temat 

podróżowania różnymi 

środkami transportu oraz 

zwiedzania.  

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail z zaproszeniem 

do odwiedzin.  

Swobodnie i bezbłędnie lub 

niemal bezbłędnie reaguje 

w prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

podróżowania i zwiedzania; 

wyraża swoją opinię na 

temat różnych środków 

transportu, a także 

odwiedzanych miejsc i 

doświadczeń w używaniu 

języka angielskiego 

zagranicą; proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

podróżowania i zwiedzania; 

wskazuje drogę do jakiegoś 

obiektu; zaprasza do 

odwiedzin i odpowiada na 

zaproszenie. 

 



miejsc; przedstawia 

intencje i marzenia oraz 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

podróżowania oraz 

odwiedzanych miejsc; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat środków 

transportu oraz sposobów 

spędzania wakacji. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne błędy, 

nieudolnie tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje ciekawe 

miejsca; opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

podróżowaniem; 

przedstawia fakty na 

temat podróżowania 

różnymi środkami 

transportu oraz 

zwiedzania. 

Popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację, 

pisze e-mail z 

zaproszeniem do 

odwiedzin. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie podróżowania i 

zwiedzania; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych środków 

transportu, a także 

odwiedzanych miejsc i 

doświadczeń w używaniu 

języka angielskiego 

zagranicą; pyta o opinie, 

zgadza się lub nie zgadza 

się z opiniami; 

proponuje, przyjmuje lub 

odrzuca propozycje 

dotyczące podróżowania 

i zwiedzania; wskazuje 

drogę do jakiegoś 

obiektu; zaprasza do 

odwiedzin i odpowiada 

na zaproszenie. 

 

 

 

 

 

 

 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem 

z usług oraz 

przedstawia fakty, 

opisuje swoje 

upodobania, a także 

wyraża i uzasadnia 

opinie na temat 

towarów, zakupów oraz 

korzystania z usług. 

Popełniając dość liczne 

częściowo zakłócające 

komunikację błędy, 

pisze e-mail z opinią na 

temat zakupów. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

podtrzymuje rozmowę, 

prosząc o powtórzenie; 

uzyskuje oraz 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

robienia zakupów i 

korzystania z usług; 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje, 

prowadzi dialogi w 

sklepie. 

 

Sam lub z pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację: opisuje 

odwiedzane miejsca; 

relacjonuje odbytą 

przez siebie podróż; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do 

podróżowania różnymi 

środkami transportu 

oraz zwiedzania 

ciekawych miejsc; 

przedstawia intencje i 

marzenia oraz opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

podróżowania oraz 

odwiedzanych miejsc; 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

środków transportu oraz 

sposobów spędzania 

wakacji. 

Sam lub z pomocą 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje ciekawe 

miejsca; opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z  

podróżowaniem; 

przedstawia fakty na 

temat podróżowania 

różnymi środkami 

transportu oraz 

zwiedzania; dość liczne 

błędy częściowo 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z robieniem 

zakupów i korzystaniem 

z usług oraz 

przedstawia fakty, 

opisuje swoje 

upodobania, a także 

wyraża i uzasadnia 

opinie na temat 

towarów, zakupów oraz 

korzystania z usług. 

Popełniając nieliczne w 

zasadzie niezakłócające 

komunikacji błędy, 

pisze e-mail z opinią na 

temat zakupów. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

podtrzymuje rozmowę, 

prosząc o powtórzenie; 

uzyskuje oraz 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

robienia zakupów i 

korzystania z usług; 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje, 

prowadzi dialogi w 

sklepie; wyraża swoje 

opinie oraz upodobania 

i pragnienia oraz pyta o 

upodobania i 

pragnienia; składa 

życzenia i gratulacje, 

odpowiada na nie; 

wyraża prośbę oraz 

zgodę lub odmowę 

spełnienia prośby. 

 

Popełniając nieliczne 

niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje odwiedzane 

miejsca; relacjonuje 

odbytą przez siebie 

podróż; przedstawia 

fakty odnoszące się do 

podróżowania różnymi 

środkami transportu 

oraz zwiedzania 

ciekawych miejsc; 

przedstawia intencje i 

marzenia oraz opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

podróżowania oraz 

odwiedzanych miejsc; 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

środków transportu oraz 

sposobów spędzania 

wakacji. 

Popełniając nieliczne na 

ogół niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

wypowiedzi ustne: 

opisuje odwiedzane 

miejsca; relacjonuje 

odbytą przez siebie 

podróż; przedstawia fakty 

odnoszące się do 

podróżowania różnymi 

środkami transportu oraz 

zwiedzania ciekawych 

miejsc; przedstawia 

intencje i marzenia oraz 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

podróżowania oraz 

odwiedzanych miejsc; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat środków 

transportu oraz sposobów 

spędzania wakacji; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje ciekawe 

miejsca; opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

podróżowaniem; 

przedstawia fakty na 

temat podróżowania 

różnymi środkami 

transportu oraz 

zwiedzania; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zaburzają komunikacji.  

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail z 

zaproszeniem do 

odwiedzin. ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

podróżowania i 

zwiedzania; wyraża swoją 

opinię na temat różnych 

środków transportu, a 

także odwiedzanych 

miejsc i doświadczeń w 

używaniu języka 

angielskiego zagranicą; 

proponuje, przyjmuje lub 

odrzuca propozycje 

dotyczące podróżowania i 

zwiedzania; wskazuje 

drogę do jakiegoś 

obiektu; zaprasza do 

odwiedzin i odpowiada na 

zaproszenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zakłócają komunikację. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację, pisze e-

mail z zaproszeniem do 

odwiedzin. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

podróżowania i 

zwiedzania; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych środków 

transportu, a także 

odwiedzanych miejsc i 

doświadczeń w 

używaniu języka 

angielskiego zagranicą; 

proponuje, przyjmuje 

lub odrzuca propozycje 

dotyczące 

podróżowania i 

zwiedzania; wskazuje 

drogę do jakiegoś 

obiektu; zaprasza do 

odwiedzin i odpowiada 

na zaproszenie. 

 

 

 

 

 

 

 

pisemne: opisuje 

ciekawe miejsca; 

opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

podróżowaniem; 

przedstawia fakty na 

temat podróżowania 

różnymi środkami 

transportu oraz 

zwiedzania. 

Popełniając drobne 

błędy w zasadzie 

niezaburzające 

komunikacji, pisze e-

mail z zaproszeniem do 

odwiedzin. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

podróżowania i 

zwiedzania; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych środków 

transportu, a także 

odwiedzanych miejsc i 

doświadczeń w 

używaniu języka 

angielskiego zagranicą; 

proponuje, przyjmuje 

lub odrzuca propozycje 

dotyczące 

podróżowania i 

zwiedzania; wskazuje 

drogę do jakiegoś 

obiektu; zaprasza do 

odwiedzin i odpowiada 

na zaproszenie. 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego w klasie 8 

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 8 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

WIEDZA: znajomość środków językowych 

Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy dziedzin 

kultury; popełnia liczne 

błędy. 

Słabo zna i, popełniając 

liczne błędy, posługuje 

się słownictwem 

odnoszącym się do 

uczestnictwa w kulturze i 

wydarzeniach 

kulturalnych oraz tradycji 

i zwyczajów, a także 

mediów, w tym mediów 

społecznościowych. 

Słabo zna zasady 

tworzenia i popełniając 

liczne błędy, buduje 

zdania warunkowe typu 

0, 1 i 2. 

Popełniając liczne błędy, 

posługuje się zdaniami 

Częściowo zna i podaje 

wymagane nazwy 

dziedzin kultury; 

popełnia dość liczne 

błędy. 

Częściowo zna i, 

popełniając dość liczne 

błędy, posługuje się 

słownictwem 

odnoszącym się do 

uczestnictwa w kulturze 

i wydarzeniach 

kulturalnych oraz 

tradycji i zwyczajów, a 

także mediów, w tym 

mediów 

społecznościowych. 

Częściowo zna zasady 

tworzenia i popełniając 

dość liczne błędy, 

buduje zdania 

Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

dziedzin kultury. 

Zna i posługuje się, 

popełniając nieliczne 

błędy, słownictwem 

odnoszącym się do 

uczestnictwa w kulturze 

i wydarzeniach 

kulturalnych oraz 

tradycji i zwyczajów, a 

także mediów, w tym 

mediów 

społecznościowych. 

Zna zasady tworzenia i 

na ogół poprawnie 

buduje zdania 

warunkowe typu 0, 1 i 

2. 

Na ogół poprawnie 

posługuje się zdaniami 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy 

dziedzin kultury. 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie posługuje się 

słownictwem odnoszącym 

się do uczestnictwa w 

kulturze i wydarzeniach 

kulturalnych oraz tradycji 

i zwyczajów, a także 

mediów, w tym mediów 

społecznościowych. 

Zna dobrze zasady 

tworzenia i z łatwością 

buduje zdania warunkowe 

typu 0, 1 i 2. 

Z łatwością i poprawnie 

posługuje się z zdaniami 

warunkowymi typu 0, 1 i 

2. 

Poprawnie tworzy zdania 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy dziedzin 

kultury. 

Swobodnie i bezbłędnie 

posługuje się słownictwem 

odnoszącym się do 

uczestnictwa w kulturze i 

wydarzeniach kulturalnych 

oraz tradycji i zwyczajów, a 

także mediów, w tym 

mediów 

społecznościowych. 

Zna bardzo dobrze zasady 

tworzenia i z łatwością 

buduje zdania warunkowe 

typu 0, 1 i 2. 

Z łatwością i poprawnie 

posługuje się z zdaniami 

warunkowymi typu 0, 1 i 2. 

Poprawnie tworzy zdania 

okolicznikowe czasu i 



warunkowymi typu 0, 1 i 

2. 

Popełnia liczne błędy, 

tworząc zdania 

okolicznikowe czasu i 

posługując się nimi. 

 

Słabo zna i popełniając 

liczne błędy z trudem 

podaje nazwy dyscyplin 

sportowych, elementów 

sprzętu sportowego i 

obiektów sportowych. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje słownictwo 

opisujące sportowców, 

imprezy sportowe i 

uprawianie sportu. 

Słabo zna zasady 

stopniowania 

przymiotników i 

przysłówków. 

Popełnia dużo błędów 

stosując w zdaniach 

przymiotniki i przysłówki 

w stopniu wyższym i 

najwyższym. 

Nieudolnie buduje zdania 

z wyrażeniami than oraz 

(not) as…as… 

Słabo zna i z trudem 

stosuje w wypowiedziach 

wyrażenia too… oraz 

(not)…enough. 

Popełniając liczne błędy 

posługuje się 

wyrażeniami so i such 

(a/an), a także What i 

How w połączeniu z 

przymiotnikami i 

przysłówkami 

 

Słabo zna i z trudem 

podaje nazwy części 

ciała, chorób i 

dolegliwości. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje słownictwo 

odnoszące się do 

zdrowego stylu życia, 

leczenia i zapobiegania 

chorobom. 

Słabo zna zasady 

tworzenia i stosowania 

zdań w czasie Past 

Perfect, popełnia liczne 

błędy. 

Popełnia liczne błędy 

tworząc formy 

czasowników: 

bezokolicznik lub formę 

–ing. 

 

Słabo zna i z trudem 

podaje wybrane nazwy 

wynalazków i urządzeń 

technicznych. 

Słabo zna i z trudem 

stosuje słownictwo 

opisujące korzystanie z 

urządzeń technicznych, 

nowoczesnych 

technologii oraz 

technologii 

warunkowe typu 0, 1 i 

2. 

Nie zawsze poprawnie 

posługuje się zdaniami 

warunkowymi typu 0, 1 

i 2. 

Popełnia dość liczne 

błędy, tworząc zdania 

okolicznikowe czasu i 

posługując się nimi. 

 

Częściowo zna i czasem 

popełniając błędy 

podaje nazwy dyscyplin 

sportowych, elementów 

sprzętu sportowego i 

obiektów sportowych. 

Częściowo zna 

słownictwo opisujące 

sportowców, imprezy 

sportowe i uprawianie 

sportu; stosując je 

czasem popełnia błędy. 

Częściowo zna zasady 

stopniowania 

przymiotników i 

przysłówków. 

Popełnia dość dużo 

błędów stosując w 

zdaniach przymiotniki i 

przysłówki w stopniu 

wyższym i najwyższym. 

Popełniając dość liczne 

błędy buduje zdania z 

wyrażeniami than oraz 

(not) as…as… 

Częściowo zna i stosuje 

w wypowiedziach 

wyrażenia too… oraz 

(not)…enough. 

Nie zawsze poprawnie 

posługuje się 

wyrażeniami so i such 

(a/an), a także What i 

How w połączeniu z 

przymiotnikami i 

przysłówkami. 

 

Częściowo zna i podaje 

nazwy części ciała, 

chorób i dolegliwości. 

Częściowo zna i czasem 

popełniając błędy 

stosuje słownictwo 

odnoszące się do 

zdrowego stylu życia, 

leczenia i zapobiegania 

chorobom. 

Częściowo zna zasady 

tworzenia i stosowania 

zdań w czasie Past 

Perfect, popełnia dość 

liczne błędy. 

Popełnia dość liczne 

błędy tworząc formy 

czasowników: 

bezokolicznik lub formę 

–ing. 

 

Częściowo zna i podaje 

wybrane nazwy 

wynalazków i urządzeń 

technicznych. 

Częściowo zna i 

warunkowymi typu 0, 1 

i 2. 

Przeważnie poprawnie 

tworzy zdania 

okolicznikowe czasu i 

posługuje się nimi. 

 

Zna i na ogół poprawnie 

podaje nazwy dyscyplin 

sportowych, elementów 

sprzętu sportowego i 

obiektów sportowych. 

Zna i na ogół poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące sportowców, 

imprezy sportowe i 

uprawianie sportu. 

Zna zasady 

stopniowania 

przymiotników i 

przysłówków. 

Popełnia nieliczne 

błędy stosując w 

zdaniach przymiotniki i 

przysłówki w stopniu 

wyższym i najwyższym. 

Popełniając nieliczne 

błędy buduje zdania z 

wyrażeniami than oraz 

(not) as…as… 

Zna i zazwyczaj 

poprawnie stosuje w 

wypowiedziach 

wyrażenia too… oraz 

(not)…enough.. 

Zazwyczaj poprawnie 

posługuje się 

wyrażeniami so i such 

(a/an), a także What i 

How w połączeniu z 

przymiotnikami i 

przysłówkami. 

 

Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

części ciała, chorób i 

dolegliwości. 

Zna i zazwyczaj 

poprawnie stosuje 

słownictwo odnoszące 

się do zdrowego stylu 

życia, leczenia i 

zapobiegania 

chorobom. 

Zna zasady tworzenia i 

stosowania zdań w 

czasie Past Perfect, 

popełnia nieliczne 

błędy. 

Tworzy formy 

czasowników: 

bezokolicznik lub formę 

–ing, popełniając 

nieliczne błędy. 

 

Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

wynalazków i urządzeń 

technicznych. 

Zna i popełniając 

drobne błędy stosuje 

słownictwo opisujące 

korzystanie z urządzeń 

technicznych, 

okolicznikowe czasu i 

posługuje się nimi. 

 

Zna i poprawnie podaje 

nazwy dyscyplin 

sportowych, elementów 

sprzętu sportowego i 

obiektów sportowych. 

Zna i poprawnie stosuje 

słownictwo opisujące 

sportowców, imprezy 

sportowe i uprawianie 

sportu. 

Zna zasady stopniowania 

przymiotników i 

przysłówków. 

Niemal bezbłędnie stosuje 

w zdaniach przymiotniki i 

przysłówki w stopniu 

wyższym i najwyższym. 

Poprawnie buduje zdania 

z wyrażeniami than oraz 

(not) as…as… 

Swobodnie i większości 

poprawnie stosuje w 

wypowiedziach 

wyrażenia too… oraz 

(not)…enough. 

Poprawnie posługuje się 

wyrażeniami so i such 

(a/an), a także What i 

How w połączeniu z 

przymiotnikami i 

przysłówkami. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy części 

ciała, chorób i 

dolegliwości. 

Zna i niemal bezbłędnie 

stosuje słownictwo 

odnoszące się do 

zdrowego stylu życia, 

leczenia i zapobiegania 

chorobom. 

Zna zasady tworzenia i 

poprawnie buduje i 

stosuje zdania w czasie 

Past Perfect. 

Poprawnie tworzy formy 

czasowników: 

bezokolicznik lub formę –

ing, popełniając nieliczne 

błędy. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy 

wynalazków i urządzeń 

technicznych. 

Swobodnie i poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące korzystanie z 

urządzeń technicznych, 

nowoczesnych 

technologii oraz 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

Poprawnie tworzy i 

posługuje się zdaniami 

oznajmującymi oraz 

pytaniami w mowie 

zależnej. 

 

Zna i z łatwością podaje 

posługuje się nimi. 

 

Zna i poprawnie podaje 

nazwy dyscyplin 

sportowych, elementów 

sprzętu sportowego i 

obiektów sportowych. 

Zna i poprawnie stosuje 

słownictwo opisujące 

sportowców, imprezy 

sportowe i uprawianie 

sportu. 

Zna zasady stopniowania 

przymiotników i 

przysłówków. 

Bezbłędnie stosuje w 

zdaniach przymiotniki i 

przysłówki w stopniu 

wyższym i najwyższym. 

Poprawnie buduje zdania z 

wyrażeniami than oraz (not) 

as…as… 

Swobodnie i poprawnie 

stosuje w wypowiedziach 

wyrażenia too… oraz 

(not)…enough. 

Poprawnie posługuje się 

wyrażeniami so i such 

(a/an), a także What i How 

w połączeniu z 

przymiotnikami i 

przysłówkami. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy części 

ciała, chorób i dolegliwości. 

Zna i bezbłędnie stosuje 

słownictwo odnoszące się 

do zdrowego stylu życia, 

leczenia i zapobiegania 

chorobom. 

Zna zasady tworzenia i 

poprawnie buduje i stosuje 

zdania w czasie Past 

Perfect. 

Poprawnie tworzy formy 

czasowników: 

bezokolicznik lub formę –

ing. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy 

wynalazków i urządzeń 

technicznych. 

Swobodnie i poprawnie 

stosuje słownictwo 

opisujące korzystanie z 

urządzeń technicznych, 

nowoczesnych technologii 

oraz technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych. 

Poprawnie tworzy i 

posługuje się zdaniami 

oznajmującymi oraz 

pytaniami w mowie 

zależnej. 

 

Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy zwierząt i 

roślin, typów pogody, pór 

roku i elementów 

krajobrazu. 

Zna i z łatwością posługuje 



informacyjno-

komunikacyjnych. 

Słabo zna zasady 

tworzenia zdań 

oznajmujących oraz 

pytań w mowie zależnej, 

buduje zdania i posługuje 

się nimi popełniając 

liczne błędy. 

 

Słabo zna i z trudem 

podaje wybrane nazwy 

zwierząt i roślin, typów 

pogody, pór roku i 

elementów krajobrazu; 

popełnia liczne błędy. 

Słabo zna i popełniając 

liczne błędy posługuje się 

słownictwem opisującym 

zagrożenia i ochronę 

środowiska. 

Słabo zna zasady 

posługiwania się 

przedimkami 

określonymi i 

nieokreślonymi; popełnia 

liczne błędy stosując je w 

wypowiedziach. 

Słabo zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami 

modalnymi can/could; be 

able to; popełnia liczne 

błędy posługując się 

nimi. 

Popełniając liczne błędy, 

poprawnie stosuje zaimki 

wskazujące this/that i 

these/those. 

Słabo zna wyrażenia typu 

czasownik+przyimek 

oraz 

przymiotnik+przyimek; 

popełnia liczne błędy 

posługując się nimi. 

Popełniając liczne błędy, 

tworzy pytania pośrednie 

i posługuje się nimi. 

 

Słabo zna i, popełniając 

liczne błędy, posługuje 

się słownictwem 

odnoszącym się do 

postaw obywatelskich, 

problemów i zjawisk 

społecznych, 

wolontariatu i akcji 

charytatywnych, a także 

przestępczości i kar, oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Słabo zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami 

modalnymi must, might, 

may, could, can’t; 

popełnia liczne błędy 

posługując się nimi. 

Słabo zna zasady 

tworzenia zdań w 

poznanych czasach i z 

trudnością je buduje. 

Popełnia liczne błędy 

posługując się poznanymi 

popełniając dość liczne 

błędy stosuje 

słownictwo opisujące 

korzystanie z urządzeń 

technicznych, 

nowoczesnych 

technologii oraz 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych. 

Częściowo zna zasady 

tworzenia zdań 

oznajmujących oraz 

pytań w mowie 

zależnej, buduje zdania 

i posługuje się nimi 

popełniając dość liczne 

błędy. 

 

Częściowo zna i podaje 

wybrane nazwy 

zwierząt i roślin, typów 

pogody, pór roku i 

elementów krajobrazu; 

czasem popełnia błędy. 

Częściowo zna i 

popełniając dość liczne 

błędy posługuje się 

słownictwem 

opisującym zagrożenia i 

ochronę środowiska. 

Częściowo zna zasady 

posługiwania się 

przedimkami 

określonymi i 

nieokreślonymi; 

popełnia dość liczne 

błędy stosując je w 

wypowiedziach. 

Częściowo zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami 

modalnymi can/could; 

be able to; posługując 

się nimi popełnia dość 

liczne błędy. 

Popełniając dość liczne 

błędy, stosuje zaimki 

wskazujące this/that i 

these/those. 

Zna niektóre wyrażenia 

typu 

czasownik+przyimek 

oraz 

przymiotnik+przyimek i 

nie zawsze poprawnie 

się nimi posługuje. 

Popełniając dość liczne 

błędy, tworzy pytania 

pośrednie i posługuje 

się nimi. 

 

Częściowo zna i, 

popełniając dość liczne 

błędy, posługuje się 

słownictwem 

odnoszącym się do 

postaw obywatelskich, 

problemów i zjawisk 

społecznych, 

wolontariatu i akcji 

charytatywnych, a także 

przestępczości i kar, 

oraz mediów 

nowoczesnych 

technologii oraz 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych. 

Zna zasady tworzenia 

zdań oznajmujących 

oraz pytań w mowie 

zależnej i zazwyczaj 

poprawnie się nimi 

posługuje. 

 

Zna i podaje większość 

wymaganych nazw 

zwierząt i roślin, typów 

pogody, pór roku i 

elementów krajobrazu. 

Zna i posługuje się 

słownictwem 

opisującym zagrożenia i 

ochronę środowiska; 

popełnia nieliczne 

błędy. 

Zna zasady 

posługiwania się 

przedimkami 

określonymi i 

nieokreślonymi; 

zazwyczaj poprawnie 

stosuje przedimki w 

wypowiedziach. 

Zna zasady tworzenia 

zdań z czasownikami 

modalnymi can/could; 

be able to; popełnia 

nieliczne błędy 

posługując się nimi. 

Na ogół poprawnie 

stosuje zaimki 

wskazujące this/that i 

these/those. 

Zna wybrane wyrażenia 

typu 

czasownik+przyimek 

oraz 

przymiotnik+przyimek i 

zazwyczaj poprawnie 

się nimi posługuje. 

Zazwyczaj poprawnie 

tworzy pytania 

pośrednie i posługuje 

się nimi. 

 

Zna i popełniając 

nieliczne błędy, 

posługuje się 

słownictwem 

odnoszącym się do 

postaw obywatelskich, 

problemów i zjawisk 

społecznych, 

wolontariatu i akcji 

charytatywnych, a także 

przestępczości i kar, 

oraz mediów 

społecznościowych. 

Zna zasady tworzenia 

zdań z czasownikami 

modalnymi must, 

might, may, could, 

can’t; popełnia 

nieliczne błędy 

posługując się nimi. 

Zna zasady tworzenia 

wymagane nazwy 

zwierząt i roślin, typów 

pogody, pór roku i 

elementów krajobrazu. 

Zna i z łatwością 

posługuje się 

słownictwem opisującym 

zagrożenia i ochronę 

środowiska. 

Zna zasady posługiwania 

się przedimkami 

określonymi i 

nieokreślonymi; 

poprawnie stosuje je w 

wypowiedziach. 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami modalnymi 

can/could; be able to; 

posługuje się nimi niemal 

bezbłędnie. 

Swobodnie niemal 

bezbłędnie stosuje zaimki 

wskazujące this/that i 

these/those. 

Zna wymagane wyrażenia 

typu czasownik+przyimek 

oraz 

przymiotnik+przyimek i 

poprawnie się nimi 

posługuje. 

Poprawnie tworzy pytania 

pośrednie i posługuje się 

nimi. 

 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie posługuje się 

słownictwem odnoszącym 

się do postaw 

obywatelskich, 

problemów i zjawisk 

społecznych, wolontariatu 

i akcji charytatywnych, a 

także przestępczości i kar, 

oraz mediów 

społecznościowych. 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami modalnymi 

must, might, may, could, 

can’t; posługuje się nimi 

niemal bezbłędnie. 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań w 

poznanych czasach i 

poprawnie je buduje. 

Swobodnie stosuje czasy 

gramatyczne odpowiednio 

do sytuacji. 

Poprawnie stosuje zaimki 

zwrotne oraz wyrażenie 

each other. 

 

się słownictwem 

opisującym zagrożenia i 

ochronę środowiska. 

Zna zasady posługiwania 

się przedimkami 

określonymi i 

nieokreślonymi; poprawnie 

stosuje je w 

wypowiedziach. 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami modalnymi 

can/could; be able to; 

posługuje się nimi 

bezbłędnie. 

Swobodnie i bezbłędnie 

stosuje zaimki wskazujące 

this/that i these/those. 

Zna wymagane wyrażenia 

typu czasownik+przyimek 

oraz przymiotnik+przyimek 

i poprawnie się nimi 

posługuje. 

Poprawnie tworzy pytania 

pośrednie i posługuje się 

nimi. 

 

Swobodnie i bezbłędnie 

posługuje się słownictwem 

odnoszącym się do postaw 

obywatelskich, problemów i 

zjawisk społecznych, 

wolontariatu i akcji 

charytatywnych, a także 

przestępczości i kar, oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami modalnymi 

must, might, may, could, 

can’t; posługuje się nimi 

bezbłędnie. 

Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań w 

poznanych czasach i 

poprawnie je buduje. 

Swobodnie stosuje czasy 

gramatyczne odpowiednio 

do sytuacji. 

Poprawnie stosuje zaimki 

zwrotne oraz wyrażenie 

each other. 



czasami gramatycznymi. 

Z trudnością, popełniając 

liczne błędy stosuje 

zaimki zwrotne oraz 

wyrażenie each other. 

społecznościowych. 

Częściowo zna zasady 

tworzenia zdań z 

czasownikami 

modalnymi must, 

might, may, could, 

can’t; posługując się 

nimi popełnia dość 

liczne błędy. 

Częściowo zna zasady 

tworzenia zdań w 

poznanych czasach i nie 

zawsze poprawnie je 

buduje. 

Popełnia dość liczne 

błędy posługując się 

poznanymi czasami 

gramatycznymi. 

Nie zawsze poprawnie 

stosuje zaimki zwrotne 

oraz wyrażenie each 

other. 

zdań w poznanych 

czasach i zazwyczaj 

poprawnie je buduje. 

Zazwyczaj stosuje 

czasy gramatyczne 

odpowiednio do 

sytuacji. 

Na ogół poprawnie 

stosuje zaimki zwrotne 

oraz wyrażenie each 

other. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Słabo rozumie ogólny 

sens prostych 

wypowiedzi.  

Często popełnia błędy w 

wyszukiwaniu prostych 

informacji w 

wypowiedzi. 

Mimo pomocy z dużą 

trudnością znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

Ma trudności z 

rozumieniem ogólnego 

sensu prostych tekstów. 

Z trudnością znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Mimo pomocy, z 

trudnością rozpoznaje 

związki między 

poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację: 

opowiada o czynnościach 

i doświadczeniach 

związanych z 

uczestniczeniem w 

kulturze; przedstawia 

fakty dotyczące muzeów 

i innych obiektów 

kulturalnych, a także 

wydarzeń kulturalnych; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie dzieł kultury 

oraz wydarzeń 

kulturalnych; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat korzystania z 

mediów 

społecznościowych oraz 

uczestnictwa w kulturze. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

zaburzające komunikację 

błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

Rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

Znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi, czasem 

popełniając błędy. 

Z pewną trudnością 

znajduje w wypowiedzi 

bardziej złożone 

informacje. 

Najczęściej rozumie 

ogólny sens prostych 

tekstów. 

Na ogół znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Czasem popełniając 

błędy, rozpoznaje 

związki między 

poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Sam lub z pomocą 

nauczyciela tworzy 

proste wypowiedzi 

ustne, popełniając dość 

liczne błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację: opowiada 

o czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestniczeniem w 

kulturze; przedstawia 

fakty dotyczące 

muzeów i innych 

obiektów kulturalnych, 

a także wydarzeń 

kulturalnych; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie dzieł kultury 

oraz wydarzeń 

kulturalnych; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat korzystania z 

mediów 

społecznościowych oraz 

uczestnictwa w 

kulturze. 

Sam lub z pomocą 

nauczyciela tworzy 

bardzo proste 

Rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej 

złożonych wypowiedzi.  

Znajduje proste 

informacje w 

wypowiedzi. 

Bez większego trudu 

znajduje w wypowiedzi 

bardziej złożone 

informacje. 

Rozumie ogólny sens 

prostych tekstów. 

Bez większego trudu 

znajduje w tekście 

określone informacje. 

Zazwyczaj poprawnie 

rozpoznaje związki 

między poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Popełniając nieliczne na 

ogół niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestniczeniem w 

kulturze; przedstawia 

fakty dotyczące 

muzeów i innych 

obiektów kulturalnych, 

a także wydarzeń 

kulturalnych; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie dzieł kultury 

oraz wydarzeń 

kulturalnych; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat korzystania z 

mediów 

społecznościowych oraz 

uczestnictwa w 

kulturze. 

Popełniając nieliczne 

błędy na ogół 

niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

proste i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

Z łatwością rozumie 

ogólny sens zarówno 

prostych, jak i złożonych 

wypowiedzi. 

Z łatwością znajduje 

proste informacje w 

wypowiedzi. 

Bez trudu znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstu 

Bez trudu znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Z łatwością rozpoznaje 

związki między 

poszczególnymi 

częściami tekstu. 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy proste 

i złożone wypowiedzi 

ustne: opowiada o 

czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestniczeniem w 

kulturze; przedstawia 

fakty dotyczące muzeów i 

innych obiektów 

kulturalnych, a także 

wydarzeń kulturalnych; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie dzieł kultury 

oraz wydarzeń 

kulturalnych; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat korzystania z 

mediów 

społecznościowych oraz 

uczestnictwa w kulturze; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje dzieła 

sztuki i placówki 

kulturalne; opowiada o 

Z łatwością rozumie ogólny 

sens zarówno prostych, jak i 

złożonych wypowiedzi. 

Z łatwością znajduje proste 

informacje w wypowiedzi. 

Bez trudu znajduje w 

wypowiedzi bardziej 

złożone informacje. 

Bez trudu rozumie ogólny 

sens tekstu 

Bez trudu znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Z łatwością rozpoznaje 

związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu. 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o czynnościach i 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestniczeniem w kulturze; 

przedstawia fakty dotyczące 

muzeów i innych obiektów 

kulturalnych, a także 

wydarzeń kulturalnych; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie dzieł kultury oraz 

wydarzeń kulturalnych; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat korzystania 

z mediów 

społecznościowych oraz 

uczestnictwa w kulturze. 

stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy proste i 

bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje dzieła sztuki i 

placówki kulturalne; 

opowiada o 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestnictwem w 

wydarzeniach kulturalnych; 

przedstawia odnoszące się 

do wydarzeń kulturalnych, 

tradycji i zwyczajów; 

opisuje swoje upodobania i 



opisuje dzieła sztuki i 

placówki kulturalne; 

opowiada o 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestnictwem w 

wydarzeniach 

kulturalnych; przedstawia 

fakty odnoszące się do 

wydarzeń kulturalnych, 

tradycji i zwyczajów; 

opisuje swoje upodobania 

i wyraża opinie odnośnie 

wydarzeń kulturalnych i 

uczestnictwa w kulturze, 

a także tradycji i 

zwyczajów. 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

pisze list dotyczący 

uroczystości weselnej. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz 

wyjaśnienia odnośnie 

uczestnictwa w 

wydarzeniach 

kulturalnych, a także 

korzystania z mediów 

społecznościowych; pyta 

o pozwolenie, udziela lub 

odmawia pozwolenia; 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje; 

wyraża prośbę oraz zgodę 

lub odmowę spełnienia; 

prosi o radę, udziela rady; 

stosuje wyrażenia i 

zwroty grzecznościowe. 

Nieudolnie przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych, 

popełniając liczne błędy. 

Z trudnością popełniając 

liczne błędy przekazuje w 

języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, jak również 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne 

zaburzające komunikację 

błędy: opisuje wybitnych 

sportowców, sprzęt 

sportowy i obiekty 

sportowe; relacjonuje 

udział w imprezach 

sportowych, przedstawia 

fakty odnosząc się do 

różnych dyscyplin 

sportowych, sprzętu i 

obiektów sportowych, a 

także sportowców, 

opisuje swoje upodobania 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje dzieła sztuki i 

placówki kulturalne; 

opowiada o 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestnictwem w 

wydarzeniach 

kulturalnych; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do 

wydarzeń kulturalnych, 

tradycji i zwyczajów; 

opisuje swoje 

upodobania i wyraża 

opinie odnośnie 

wydarzeń kulturalnych i 

uczestnictwa w 

kulturze, a także 

tradycji i zwyczajów; 

dość liczne błędy 

częściowo zakłócają 

komunikację. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, pisze list 

dotyczący uroczystości 

weselnej. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, często 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz 

wyjaśnienia odnośnie 

uczestnictwa w 

wydarzeniach 

kulturalnych, a także 

korzystania z mediów 

społecznościowych; 

pyta o pozwolenie, 

udziela lub odmawia 

pozwolenia; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub 

odmowę spełnienia; 

prosi o radę, udziela 

rady; stosuje wyrażenia 

i zwroty 

grzecznościowe. 

Przekazuje w języku 

angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem 

popełniając błędy. 

Popełniając dość liczne 

błędy przekazuje w 

języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, jak również 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Z pewną pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację: opisuje 

opisuje dzieła sztuki i 

placówki kulturalne; 

opowiada o 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestnictwem w 

wydarzeniach 

kulturalnych; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do 

wydarzeń kulturalnych, 

tradycji i zwyczajów; 

opisuje swoje 

upodobania i wyraża 

opinie odnośnie 

wydarzeń kulturalnych i 

uczestnictwa w 

kulturze, a także 

tradycji i zwyczajów. 

Popełniając nieliczne 

błędy na ogół 

niezakłócające 

komunikacji, pisze list 

dotyczący uroczystości 

weselnej. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz 

wyjaśnienia odnośnie 

uczestnictwa w 

wydarzeniach 

kulturalnych, a także 

korzystania z mediów 

społecznościowych; 

pyta o pozwolenie, 

udziela lub odmawia 

pozwolenia; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub 

odmowę spełnienia; 

prosi o radę, udziela 

rady; stosuje wyrażenia 

i zwroty 

grzecznościowe. 

Bez większego trudu, 

popełniając nieliczne 

błędy, przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 

Na ogół poprawnie 

przekazuje w języku 

polskim lub angielskim 

informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, jak również 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne na 

ogół niezaburzające 

komunikacji błędy: 

opisuje wybitnych 

sportowców, sprzęt 

sportowy i obiekty 

sportowe; relacjonuje 

doświadczeniach 

związanych z 

uczestnictwem w 

wydarzeniach 

kulturalnych; przedstawia 

fakty odnoszące się do 

wydarzeń kulturalnych, 

tradycji i zwyczajów; 

opisuje swoje upodobania 

i wyraża opinie odnośnie 

wydarzeń kulturalnych i 

uczestnictwa w kulturze, a 

także tradycji i 

zwyczajów; ewentualne 

drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze list dotyczący 

uroczystości weselnej; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

oraz wyjaśnienia odnośnie 

uczestnictwa w 

wydarzeniach 

kulturalnych, a także 

korzystania z mediów 

społecznościowych; pyta 

o pozwolenie, udziela lub 

odmawia pozwolenia; 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje; 

wyraża prośbę oraz zgodę 

lub odmowę spełnienia; 

prosi o radę, udziela rady; 

stosuje wyrażenia i 

zwroty grzecznościowe. 

Bez trudu przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 

Z łatwością przekazuje w 

języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, jak również 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Bez trudu tworzy proste i 

złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje wybitnych 

sportowców, sprzęt 

sportowy i obiekty 

sportowe; relacjonuje 

udział w imprezach 

sportowych, przedstawia 

fakty odnosząc się 

różnych dyscyplin 

sportowych, sprzętu i 

obiektów sportowych, a 

także sportowców, 

opisuje swoje upodobania 

i wyraża opinie odnośnie 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

wyraża opinie odnośnie 

wydarzeń kulturalnych i 

uczestnictwa w kulturze, a 

także tradycji i zwyczajów. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze list dotyczący 

uroczystości weselnej. 

Swobodnie i bezbłędnie 

reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyjaśnienia 

odnośnie uczestnictwa w 

wydarzeniach kulturalnych, 

a także korzystania z 

mediów 

społecznościowych; pyta o 

pozwolenie, udziela lub 

odmawia pozwolenia; 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub 

odmowę spełnienia; prosi o 

radę, udziela rady; stosuje 

wyrażenia i zwroty 

grzecznościowe. 

Bez trudu przekazuje w 

języku angielskim 

informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 

Z łatwością przekazuje w 

języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

angielskim, jak również 

przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim. 

 

Bez trudu tworzy proste i 

złożone wypowiedzi ustne: 

opisuje wybitnych 

sportowców, sprzęt 

sportowy i obiekty 

sportowe; relacjonuje udział 

w imprezach sportowych, 

przedstawia fakty odnosząc 

się różnych dyscyplin 

sportowych, sprzętu i 

obiektów sportowych, a 

także sportowców, opisuje 

swoje upodobania i wyraża 

opinie odnośnie dyscyplin 

sportowych, uprawiania 

sportu, uczestnictwa w 

imprezach sportowych i 

wyboru sprzętu sportowego. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy zlożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

sportowców, sprzęt 

sportowy, obiekty i imprezy 

sportowe; opowiada o 

doświadczeniach odnosząc 

się do udziału w imprezach 

sportowych oraz uprawiania 

sportu; przedstawia fakty 

dotyczące sportowców i 

uprawiania sportu oraz 

obowiązujących reguł; 

opisuje swoje upodobania i 



i wyraża opinie odnośnie 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w 

imprezach sportowych i 

wyboru sprzętu 

sportowego. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

zaburzające komunikację 

błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje sportowców, 

sprzęt sportowy, obiekty i 

imprezy sportowe; 

opowiada o 

doświadczeniach 

odnosząc się do udziału 

w imprezach sportowych 

oraz uprawiania sportu; 

przedstawia fakty 

dotyczące sportowców i 

uprawiania sportu oraz 

obowiązujących reguł; 

opisuje swoje upodobania 

i wyraża opinie dotyczące 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w 

imprezach sportowych i 

wyboru sprzętu 

sportowego. 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

nieudolnie pisze e-mail 

na temat wybranej 

dyscypliny sportowej i 

reguł w niej panujących. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie uprawiania 

sportu i udziału w 

imprezach sportowych; 

wyraża swoją opinię na 

temat różnych dyscyplin 

sportowych, sprzętu i 

imprez sportowych; pyta 

o opinie, zgadza się lub 

nie zgadza się z opiniami; 

zaprasza i reaguje na 

zaproszenie; proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

udziału w wydarzeniach 

sportowych; składa 

gratulacje, wyraża 

prośbę, reaguje na 

prośbę; instruuje, 

zakazuje i nakazuje 

podając zasady gry, 

udziela zgody lub 

odmawia pozwolenia. 

 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację: 

opowiada o 

czynnościach, 

wybitnych sportowców, 

sprzęt sportowy i 

obiekty sportowe; 

relacjonuje udział w 

imprezach sportowych, 

przedstawia fakty 

odnosząc się do różnych 

dyscyplin sportowych, 

sprzętu i obiektów 

sportowych, a także 

sportowców, opisuje 

swoje upodobania i 

wyraża opinie odnośnie 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w 

imprezach sportowych i 

wyboru sprzętu 

sportowego. 

Sam lub z pomocą 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje sportowców, 

sprzęt sportowy, 

obiekty i imprezy 

sportowe; opowiada o 

doświadczeniach 

odnosząc się do udziału 

w imprezach 

sportowych oraz 

uprawiania sportu, 

przedstawia fakty 

dotyczące sportowców i 

uprawiania sportu oraz 

obowiązujących reguł; 

opisuje swoje 

upodobania i wyraża 

opinie dotyczące 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w 

imprezach sportowych i 

wyboru sprzętu 

sportowego; dość liczne 

błędy częściowo 

zaburzają komunikację. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, pisze e-

mail na temat wybranej 

dyscypliny sportowej i 

reguł w niej 

panujących. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

uprawiania sportu i 

udziału w imprezach 

sportowych; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych dyscyplin 

sportowych; sprzętu i 

imprez sportowych; 

pyta o opinie, zgadza 

się lub nie zgadza się z 

opiniami; zaprasza i 

reaguje na zaproszenie; 

proponuje, przyjmuje 

lub odrzuca propozycje 

dotyczące udziału w 

udział w imprezach 

sportowych, 

przedstawia fakty 

odnosząc się do różnych 

dyscyplin sportowych, 

sprzętu i obiektów 

sportowych, a także 

sportowców, opisuje 

swoje upodobania i 

wyraża opinie odnośnie 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w 

imprezach sportowych i 

wyboru sprzętu 

sportowego. 

Popełniając nieliczne 

błędy niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

sportowców, sprzęt 

sportowy, obiekty i 

imprezy sportowe; 

opowiada o 

doświadczeniach 

odnosząc się do udziału 

w imprezach 

sportowych oraz 

uprawiania sportu, 

przedstawia fakty 

dotyczące sportowców i 

uprawiania sportu oraz 

obowiązujących reguł; 

opisuje swoje 

upodobania i wyraża 

opinie dotyczące 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w 

imprezach sportowych i 

wyboru sprzętu 

sportowego. 

Popełniając nieliczne 

błędy zazwyczaj 

niezakłócające 

komunikacji, pisze e-

mail na temat wybranej 

dyscypliny sportowej i 

reguł w niej 

panujących. 

Popełniając nieliczne 

błędy reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

uprawiania sportu i 

udziału w imprezach 

sportowych; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych dyscyplin 

sportowych, sprzętu i 

imprez sportowych, 

pyta o opinie, zgadza 

się lub nie zgadza się z 

opiniami; zaprasza i 

reaguje na zaproszenie, 

proponuje, przyjmuje 

lub odrzuca propozycje 

dotyczące udziału w 

wydarzeniach 

sportowych; składa 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru 

sprzętu sportowego; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji.  

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje sportowców, 

sprzęt sportowy, obiekty i 

imprezy sportowe; 

opowiada o 

doświadczeniach 

odnosząc się do udziału w 

imprezach sportowych 

oraz uprawiania sportu; 

przedstawia fakty 

dotyczące sportowców i 

uprawiania sportu oraz 

obowiązujących reguł; 

opisuje swoje upodobania 

i wyraża opinie dotyczące 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru 

sprzętu sportowego. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail na temat 

wybranej dyscypliny 

sportowej i reguł w niej 

panujących; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Swobodnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

uprawiania sportu i 

udziału w imprezach 

sportowych; wyraża 

swoją opinię na temat 

różnych dyscyplin 

sportowych, sprzętu i 

imprez sportowych, pyta 

o opinie, zgadza się lub 

nie zgadza się z opiniami; 

zaprasza i reaguje na 

zaproszenie; proponuje, 

przyjmuje lub odrzuca 

propozycje dotyczące 

udziału w wydarzeniach 

sportowych; składa 

gratulacje; wyraża prośbę, 

reaguje na prośbę; 

instruuje, zakazuje i 

nakazuje podając zasady 

gry; udziela zgody lub 

odmawia pozwolenia. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych 

z dbaniem o zdrowie, a 

także z przebytymi 

chorobami lub 

wypadkami; przedstawia 

fakty odnosząc się do 

wyraża opinie dotyczące 

dyscyplin sportowych, 

uprawiania sportu, 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych i wyboru 

sprzętu sportowego. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail na temat 

wybranej dyscypliny 

sportowej i reguł w niej 

panujących. 

Swobodnie reaguje w 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie uprawiania sportu 

i udziału w imprezach 

sportowych; wyraża swoją 

opinię na temat różnych 

dyscyplin sportowych, 

sprzętu i imprez 

sportowych, pyta o opinie, 

zgadza się lub nie zgadza 

się z opiniami; zaprasza i 

reaguje na zaproszenie; 

proponuje, przyjmuje lub 

odrzuca propozycje 

dotyczące udziału w 

wydarzeniach sportowych; 

składa gratulacje; wyraża 

prośbę, reaguje na prośbę; 

instruuje, zakazuje i 

nakazuje podając zasady 

gry; udziela zgody lub 

odmawia pozwolenia. 

 

Tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: 

opowiada o czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych z 

dbaniem o zdrowie, a także 

z przebytymi chorobami lub 

wypadkami; przedstawia 

fakty odnosząc się do 

różnych dolegliwości, 

chorób oraz leczenia; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

leczenia; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat stylu życia i jego 

wpływu na zdrowie. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

bezbłędnie, tworzy bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje części 

ciała i choroby; opowiada o 

doświadczeniach 

związanych z chorowaniem 

i leczeniem; przedstawia 

fakty odnosząc się do 

problemów zdrowotnych i 

leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie metod 

zapobiegania chorobom 

oraz leczenia; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz 

wyjaśnienia dotyczące 

sposobów dbania o 

zdrowie; wyraża uczucia i 

emocje. 



doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych z dbaniem o 

zdrowie, a także z 

przebytymi chorobami 

lub wypadkami; 

przedstawia fakty 

odnosząc się do różnych 

dolegliwości, chorób oraz 

leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie 

sposobów leczenia; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat stylu 

życia i jego wpływu na 

zdrowie. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację, 

nieudolnie tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje części 

ciała i choroby; opowiada 

o doświadczeniach 

związanych z 

chorowaniem i 

leczeniem; przedstawia 

fakty odnosząc się do 

problemów zdrowotnych 

i leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie 

metod zapobiegania 

chorobom oraz leczenia; 

wyraża i uzasadnia opinie 

oraz wyjaśnienia 

dotyczące sposobów 

dbania o zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje. 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

nieudolnie pisze 

wiadomość dotyczącą 

problemów zdrowotnych. 

 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację: 

opisuje wynalazki i gry 

video; przedstawia fakty 

dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z 

urządzeń technicznych i 

najnowszych technologii; 

przedstawia swoje 

marzenia, nadzieje i 

plany dotyczące 

korzystania z technologii; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie gier video; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat 

korzystania z technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne błędy, 

nieudolnie tworzy bardzo 

proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

odkrycia, wynalazki, 

urządzenia techniczne; 

wydarzeniach 

sportowych; składa 

gratulacje, wyraża 

prośbę, reaguje na 

prośbę; instruuje, 

zakazuje i nakazuje 

podając zasady gry, 

udziela zgody lub 

odmawia pozwolenia. 

 

Z niewielką pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację: opowiada 

o czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych z dbaniem 

o zdrowie, a także z 

przebytymi chorobami 

lub wypadkami; 

przedstawia fakty 

odnosząc się do różnych 

dolegliwości, chorób 

oraz leczenia; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

leczenia; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat stylu życia i 

jego wpływu na 

zdrowie. 

Sam lub z pomocą 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne, 

popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację: opisuje 

części ciała i choroby; 

opowiada o 

doświadczeniach 

związanych z 

chorowaniem i 

leczeniem; przedstawia 

fakty odnosząc się do 

problemów 

zdrowotnych i leczenia; 

opisuje swoje 

upodobania odnośnie 

metod zapobiegania 

chorobom oraz 

leczenia; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz 

wyjaśnienia dotyczące 

sposobów dbania o 

zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, pisze 

wiadomość dotyczącą 

problemów 

zdrowotnych. 

 

Sam lub z pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje wynalazki i gry 

video; przedstawia 

gratulacje; wyraża 

prośbę, reaguje na 

prośbę; instruuje, 

zakazuje i nakazuje 

podając zasady gry; 

udziela zgody lub 

odmawia pozwolenia. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne 

błędy zazwyczaj 

niezaburzające 

komunikacji: opowiada 

o czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych z dbaniem 

o zdrowie, a także z 

przebytymi chorobami 

lub wypadkami; 

przedstawia fakty 

odnosząc się do różnych 

dolegliwości, chorób 

oraz leczenia; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

leczenia; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat stylu życia i 

jego wpływu na 

zdrowie. 

Popełniając nieliczne 

błędy na ogół 

niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje części 

ciała i choroby; 

opowiada o 

doświadczeniach 

związanych z 

chorowaniem i 

leczeniem; przedstawia 

fakty odnosząc się do 

problemów 

zdrowotnych i leczenia; 

opisuje swoje 

upodobania odnośnie 

metod zapobiegania 

chorobom oraz 

leczenia; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz 

wyjaśnienia dotyczące 

sposobów dbania o 

zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje. 

Popełniając nieliczne 

błędy zazwyczaj 

niezakłócające 

komunikacji, pisze 

wiadomość dotyczącą 

problemów 

zdrowotnych. 

 

Tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając nieliczne 

zazwyczaj 

niezakłócające 

komunikacji błędy: 

opisuje wynalazki i gry 

video; przedstawia 

fakty dotyczące 

różnych dolegliwości, 

chorób oraz leczenia; 

opisuje swoje upodobania 

odnośnie sposobów 

leczenia; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat stylu życia i jego 

wpływu na zdrowie; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

niemal bezbłędnie, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje części 

ciała i choroby; opowiada 

o doświadczeniach 

związanych z 

chorowaniem i leczeniem; 

przedstawia fakty 

odnosząc się do 

problemów zdrowotnych i 

leczenia; opisuje swoje 

upodobania odnośnie 

metod zapobiegania 

chorobom oraz leczenia; 

wyraża i uzasadnia opinie 

oraz wyjaśnienia 

dotyczące sposobów 

dbania o zdrowie; wyraża 

uczucia i emocje. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze wiadomość 

dotyczącą problemów 

zdrowotnych; ewentualne 

sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje wynalazki i gry 

video; przedstawia fakty 

dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z 

urządzeń technicznych i 

najnowszych technologii; 

przedstawia swoje 

marzenia, nadzieje i plany 

dotyczące korzystania z 

technologii; opisuje swoje 

upodobania odnośnie gier 

video; wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

korzystania z technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

dość urozmaicone 

słownictwo, niemal 

bezbłędnie, tworzy 

krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

odkrycia, wynalazki, 

urządzenia techniczne; 

przedstawia fakty 

dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze wiadomość dotyczącą 

problemów zdrowotnych. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje 

wynalazki i gry video; 

przedstawia fakty dotyczące 

wynalazków oraz 

korzystania z urządzeń 

technicznych i najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, nadzieje i 

plany dotyczące korzystania 

z technologii; opisuje swoje 

upodobania odnośnie gier 

video; wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

korzystania z technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

bezbłędnie, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje odkrycia, 

wynalazki, urządzenia 

techniczne; przedstawia 

fakty dotyczące 

wynalazków oraz 

korzystania z urządzeń 

technicznych i najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, nadzieje i 

plany oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat korzystania z 

technologii informacyjnych 

oraz mediów 

społecznościowych. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury pisze 

list do organizatora kursu 

tworzenia muzyki 

elektronicznej. 

Swobodnie reaguje w 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz wyjaśnienia 

odnośnie korzystania z 

urządzeń technicznych i 

najnowszych technologii; 

wyraża opinię, pyta o 

opinię, zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami innych 

osób dotyczącymi gier 

video oraz korzystania z 

najnowszych technologii; 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje 

dotyczące projektowanej 

gry komputerowej lub gry 

video. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje 

zwierzęta, krajobrazy, pory 

roku, pogodę; relacjonuje 

udział w konkursie 

przyrodniczym; przedstawia 



przedstawia fakty 

dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z 

urządzeń technicznych i 

najnowszych technologii; 

przedstawia swoje 

marzenia, nadzieje i 

plany oraz wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat korzystania z 

technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Popełniając liczne 

zakłócające komunikację 

błędy, pisze list do 

organizatora kursu 

tworzenia muzyki 

elektronicznej. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz 

wyjaśnienia odnośnie 

korzystania z urządzeń 

technicznych i 

najnowszych technologii; 

wyraża opinię, pyta o 

opinię, zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami innych 

osób dotyczącymi gier 

video oraz korzystania z 

najnowszych technologii; 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje 

dotyczące projektowanej 

gry komputerowej lub 

gry video. 

 

Opisuje zwierzęta, 

krajobrazy, pory roku, 

pogodę; relacjonuje 

udział w konkursie 

przyrodniczym; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do świata 

przyrody: zwierząt, 

krajobrazów, zagrożeń 

środowiska; przedstawia 

intencje i marzenia, 

planując wycieczkę do 

parku narodowego; 

opisuje swoje upodobania 

oraz wyraża i uzasadnia 

swoje opinie dotyczące 

pogody, krajobrazów, 

parków narodowych, 

ogrodów zoologicznych 

oraz ochrony środowiska. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

zaburzające komunikację 

błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje zwierzęta i 

zjawiska przyrodnicze; 

opowiada o 

doświadczeniach 

odnosząc się do udziału 

w konkursie 

przyrodniczym; 

fakty dotyczące 

wynalazków oraz 

korzystania z urządzeń 

technicznych i 

najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, 

nadzieje i plany 

dotyczące korzystania z 

technologii; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie gier video; 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

korzystania z 

technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych; 

dość liczne błędy 

częściowo zakłócają 

komunikację. 

Sam lub z pomocą 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne 

popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację: opisuje 

odkrycia, wynalazki, 

urządzenia techniczne; 

przedstawia fakty 

dotyczące wynalazków 

oraz korzystania z 

urządzeń technicznych i 

najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, 

nadzieje i plany oraz 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

korzystania z 

technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Popełniając dość liczne 

częściowo zakłócające 

komunikację błędy, 

pisze list do 

organizatora kursu 

tworzenia muzyki 

elektronicznej. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz 

wyjaśnienia odnośnie 

korzystania z urządzeń 

technicznych i 

najnowszych 

technologii; wyraża 

opinię, pyta o opinię, 

zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami 

innych osób 

dotyczącymi gier video 

oraz korzystania z 

najnowszych 

technologii; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące 

projektowanej gry 

wynalazków oraz 

korzystania z urządzeń 

technicznych i 

najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, 

nadzieje i plany 

dotyczące korzystania z 

technologii; opisuje 

swoje upodobania 

odnośnie gier video; 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

korzystania z 

technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Popełniając nieliczne na 

ogół niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje odkrycia, 

wynalazki, urządzenia 

techniczne; przedstawia 

fakty dotyczące 

wynalazków oraz 

korzystania z urządzeń 

technicznych i 

najnowszych 

technologii; przedstawia 

swoje marzenia, 

nadzieje i plany oraz 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

korzystania z 

technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Popełniając nieliczne w 

zasadzie niezakłócające 

komunikacji błędy, 

pisze list do 

organizatora kursu 

tworzenia muzyki 

elektronicznej. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz 

wyjaśnienia odnośnie 

korzystania z urządzeń 

technicznych i 

najnowszych 

technologii; wyraża 

opinię, pyta o opinię, 

zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami 

innych osób 

dotyczącymi gier video 

oraz korzystania z 

najnowszych 

technologii; proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące 

projektowanej gry 

komputerowej lub gry 

video. 

 

Opisuje zwierzęta, 

urządzeń technicznych i 

najnowszych technologii; 

przedstawia swoje 

marzenia, nadzieje i plany 

oraz wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

korzystania z technologii 

informacyjnych oraz 

mediów 

społecznościowych. 

Stosując dość 

urozmaicone słownictwo i 

struktury pisze list do 

organizatora kursu 

tworzenia muzyki 

elektronicznej; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Swobodnie reaguje w 

prostych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje oraz 

wyjaśnienia odnośnie 

korzystania z urządzeń 

technicznych i 

najnowszych technologii; 

wyraża opinię, pyta o 

opinię, zgadza się lub nie 

zgadza z opiniami innych 

osób dotyczącymi gier 

video oraz korzystania z 

najnowszych technologii. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje zwierzęta, 

krajobrazy, pory roku, 

pogodę; relacjonuje udział 

w konkursie 

przyrodniczym; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do świata 

przyrody: zwierząt, 

krajobrazów, zagrożeń 

środowiska; przedstawia 

intencje i marzenia, 

planując wycieczkę do 

parku narodowego; 

opisuje swoje upodobania 

oraz wyraża i uzasadnia 

swoje opinie dotyczące 

pogody, krajobrazów, 

parków narodowych, 

ogrodów zoologicznych 

oraz ochrony środowiska; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie, tworzy proste 

i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje zwierzęta i 

zjawiska przyrodnicze; 

opowiada o 

doświadczeniach 

odnosząc się do udziału w 

konkursie przyrodniczym; 

przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

fakty odnoszące się do 

świata przyrody: zwierząt, 

krajobrazów, zagrożeń 

środowiska; przedstawia 

intencje i marzenia, 

planując wycieczkę do 

parku narodowego; opisuje 

swoje upodobania oraz 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie dotyczące pogody, 

krajobrazów, parków 

narodowych, ogrodów 

zoologicznych oraz ochrony 

środowiska. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

bezbłędnie tworzy proste i 

bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje zwierzęta i zjawiska 

przyrodnicze; opowiada o 

doświadczeniach odnosząc 

się do udziału w konkursie 

przyrodniczym; przedstawia 

fakty dotyczące zjawisk 

przyrodniczych; 

przedstawia intencje, 

marzenia i plany na 

przyszłość; opisuje swoje 

upodobania dotyczące pór 

roku i pogody; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat różnych zjawisk 

przyrodniczych i ochrony 

środowiska.  

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail dotyczący 

konkursu przyrodniczego. 

Swobodnie i bezbłędnie 

reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie zjawisk 

przyrodniczych oraz 

ochrony środowiska. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje 

ludzi, przedmioty, miejsca i 

zjawiska; opowiada o 

doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych 

ze zjawiskami społecznymi 

i akcjami charytatywnymi; 

przedstawia fakty dotyczące 

zjawisk społecznych i 

politycznych; przedstawia 

marzenia i plany na 

przyszłość; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat problemów 

społecznych i metod ich 

rozwiązywania; wyraża 

uczucia i emocje. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych z 



przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

przyrodniczych; 

przedstawia intencje, 

marzenia i plany na 

przyszłość; opisuje swoje 

upodobania dotyczące 

pór roku i pogody; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat różnych 

zjawisk przyrodniczych i 

ochrony środowiska. 

Popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację, 

pisze e-mail dotyczący 

konkursu 

przyrodniczego. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie zjawisk 

przyrodniczych oraz 

ochrony środowiska. 

 

Mimo pomocy nieudolnie 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając liczne błędy 

zaburzające komunikację: 

opisuje ludzi, 

przedmioty, miejsca i 

zjawiska; opowiada o 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych ze 

zjawiskami społecznymi i 

akcjami charytatywnymi; 

przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

społecznych i 

politycznych; 

przedstawia marzenia i 

plany na przyszłość; 

wyraża i uzasadnia swoje 

opinie na temat 

problemów społecznych i 

metod ich 

rozwiązywania; wyraża 

uczucia i emocje. 

Mimo pomocy, 

popełniając liczne 

zaburzające komunikację 

błędy, nieudolnie tworzy 

bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o 

czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych z udziałem w 

akcjach charytatywnych; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do zjawisk 

społecznych; przedstawia 

nadzieje, marzenia i 

plany związane z 

przeprowadzką do innego 

kraju; wyraża i uzasadnia 

opinie oraz wyjaśnienia 

dotyczące problemów 

społecznych oraz 

sposobów ich 

komputerowej lub gry 

video. 

 

Opisuje zwierzęta, 

krajobrazy, pory roku, 

pogodę; relacjonuje 

udział w konkursie 

przyrodniczym; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do świata 

przyrody: zwierząt, 

krajobrazów, zagrożeń 

środowiska; 

przedstawia intencje i 

marzenia, planując 

wycieczkę do parku 

narodowego; opisuje 

swoje upodobania oraz 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie dotyczące 

pogody, krajobrazów, 

parków narodowych, 

ogrodów zoologicznych 

oraz ochrony 

środowiska. 

Sam lub z pomocą 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opisuje zwierzęta i 

zjawiska przyrodnicze; 

opowiada o 

doświadczeniach 

odnosząc się do udziału 

w konkursie 

przyrodniczym; 

przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

przyrodniczych; 

przedstawia intencje, 

marzenia i plany na 

przyszłość; opisuje 

swoje upodobania 

dotyczące pór roku i 

pogody; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat różnych 

zjawisk przyrodniczych 

i ochrony środowiska; 

dość liczne błędy 

częściowo zaburzają 

komunikację. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zaburzające 

komunikację, pisze e-

mail dotyczący 

konkursu 

przyrodniczego. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

zjawisk przyrodniczych 

oraz ochrony 

środowiska. 

 

Sam lub z pomocą 

tworzy proste 

wypowiedzi ustne, 

popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zaburzające 

krajobrazy, pory roku, 

pogodę; relacjonuje 

udział w konkursie 

przyrodniczym; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do świata 

przyrody: zwierząt, 

krajobrazów, zagrożeń 

środowiska; 

przedstawia intencje i 

marzenia, planując 

wycieczkę do parku 

narodowego; opisuje 

swoje upodobania oraz 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie dotyczące 

pogody, krajobrazów, 

parków narodowych, 

ogrodów zoologicznych 

oraz ochrony 

środowiska. 

Popełniając nieliczne na 

ogół niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi 

pisemne: opisuje 

zwierzęta i zjawiska 

przyrodnicze; opowiada 

o doświadczeniach 

odnosząc się do udziału 

w konkursie 

przyrodniczym; 

przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

przyrodniczych; 

przedstawia intencje, 

marzenia i plany na 

przyszłość; opisuje 

swoje upodobania 

dotyczące pór roku i 

pogody; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie 

na temat różnych 

zjawisk przyrodniczych 

i ochrony środowiska. 

 Popełniając drobne 

błędy w zasadzie 

niezaburzające 

komunikacji, pisze e-

mail dotyczący 

konkursu 

przyrodniczego. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

zjawisk przyrodniczych 

oraz ochrony 

środowiska. 

 

Popełniając nieliczne w 

zasadzie niezakłócające 

komunikacji błędy, 

tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: 

opisuje ludzi, 

przedmioty, miejsca i 

zjawiska; opowiada o 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

przyrodniczych; 

przedstawia intencje, 

marzenia i plany na 

przyszłość; opisuje swoje 

upodobania dotyczące pór 

roku i pogody; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat różnych zjawisk 

przyrodniczych i ochrony 

środowiska.  

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze e-mail dotyczący 

konkursu przyrodniczego; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Swobodnie i bezbłędnie 

lub niemal bezbłędnie 

reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie zjawisk 

przyrodniczych oraz 

ochrony środowiska. 

 

Używając bogatego 

słownictwa tworzy proste 

wypowiedzi ustne: 

opisuje ludzi, przedmioty, 

miejsca i zjawiska; 

opowiada o 

doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych 

ze zjawiskami 

społecznymi i akcjami 

charytatywnymi; 

przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

społecznych i 

politycznych; przedstawia 

marzenia i plany na 

przyszłość; wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na 

temat problemów 

społecznych i metod ich 

rozwiązywania; wyraża 

uczucia i emocje; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, 

tworzy proste wypowiedzi 

pisemne: opowiada o 

czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach związanych 

z udziałem w akcjach 

charytatywnych; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do zjawisk 

społecznych; przedstawia 

nadzieje, marzenia i plany 

związane z 

przeprowadzką do innego 

kraju; wyraża i uzasadnia 

opinie oraz wyjaśnienia 

dotyczące problemów 

społecznych, a także 

sposobów ich 

rozwiązywania; 

ewentualne drobne błędy 

udziałem w akcjach 

charytatywnych; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do zjawisk 

społecznych; przedstawia 

nadzieje, marzenia i plany 

związane z przeprowadzką 

do innego kraju; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz 

wyjaśnienia dotyczące 

problemów społecznych, a 

także sposobów ich 

rozwiązywania. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze ogłoszenie na stronie 

internetowej dotyczące 

problemów społecznych i 

ich rozwiązywania. 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie reaguje w 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie systemu 

politycznego w różnych 

krajach, a także zjawisk 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 



rozwiązywania. 

Popełniając liczne błędy 

zakłócające komunikację, 

pisze ogłoszenie na 

stronie internetowej 

dotyczące problemów 

społecznych i ich 

rozwiązywania. 

Nieudolnie reaguje w 

prostych sytuacjach, 

popełniając liczne błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i wyjaśnienia 

odnośnie systemu 

politycznego w różnych 

krajach, a także zjawisk 

społecznych. 

 

 

 

 

 

komunikację: opisuje 

ludzi, przedmioty, 

miejsca i zjawiska; 

opowiada o 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych ze 

zjawiskami 

społecznymi i akcjami 

charytatywnymi; 

przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

społecznych i 

politycznych; 

przedstawia marzenia i 

plany na przyszłość; 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

problemów społecznych 

i metod ich 

rozwiązywania. 

Sam lub z pomocą 

tworzy bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o 

czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych z udziałem 

w akcjach 

charytatywnych; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do 

zjawisk społecznych; 

przedstawia nadzieje, 

marzenia i plany 

związane z 

przeprowadzką do 

innego kraju; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz 

wyjaśnienia dotyczące 

problemów społecznych 

oraz sposobów ich 

rozwiązywania; dość 

liczne błędy częściowo 

zakłócają komunikację. 

Popełniając dość liczne 

błędy częściowo 

zakłócające 

komunikację, pisze 

ogłoszenie na stronie 

internetowej dotyczące 

problemów społecznych 

i ich rozwiązywania. 

Reaguje w prostych 

sytuacjach, często 

popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

systemu politycznego w 

różnych krajach, a także 

zjawisk społecznych. 

 

 

związanych ze 

zjawiskami 

społecznymi i akcjami 

charytatywnymi; 

przedstawia fakty 

dotyczące zjawisk 

społecznych i 

politycznych; 

przedstawia marzenia i 

plany na przyszłość; 

wyraża i uzasadnia 

swoje opinie na temat 

problemów społecznych 

i metod ich 

rozwiązywania. 

Popełniając nieliczne 

błędy na ogół 

niezakłócające 

komunikacji, tworzy 

proste i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: 

opowiada o 

czynnościach, 

doświadczeniach i 

wydarzeniach 

związanych z udziałem 

w akcjach 

charytatywnych; 

przedstawia fakty 

odnoszące się do 

zjawisk społecznych; 

przedstawia nadzieje, 

marzenia i plany 

związane z 

przeprowadzką do 

innego kraju; wyraża i 

uzasadnia opinie oraz 

wyjaśnienia dotyczące 

problemów 

społecznych, a także 

sposobów ich 

rozwiązywania. 

Popełniając nieliczne 

błędy na ogół 

niezakłócające 

komunikacji, pisze 

ogłoszenie na stronie 

internetowej dotyczące 

problemów społecznych 

i ich rozwiązywania. 

Popełniając nieliczne 

błędy, reaguje w 

prostych i bardziej 

złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje 

informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

systemu politycznego w 

różnych krajach, a także 

zjawisk społecznych. 

 

 

 

 

nie zaburzają 

komunikacji. 

Stosując urozmaicone 

słownictwo i struktury, 

pisze ogłoszenie na 

stronie internetowej 

dotyczące problemów 

społecznych i ich 

rozwiązywania; 

ewentualne sporadyczne 

błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Swobodnie i niemal 

bezbłędnie reaguje w 

prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje i 

wyjaśnienia odnośnie 

systemu politycznego w 

różnych krajach, a także 

zjawisk społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 


