
 
Przedmiotowe Zasady Oceniania  

z języka angielskiego 
klasa I 

1. Oceniane formy aktywności  
● odpowiedź ustna; 
● kartkówka; 
● sprawdzian; 
● aktywność, praca na lekcji, przygotowanie; 
● zadanie domowe; 
● praca w grupie; 
● projekty; 
● zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń; 

 
2. Przygotowanie do lekcji:  

a) Uczeń powinien przynosić na każdą lekcję podręcznik, ćwiczenia oraz 
przybory do pisania i rysowania. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego 
prowadzenia zeszytu ćwiczeń, a także do uzupełniania braków w przypadku 
nieobecności w szkole (termin- tydzień). 

b) Brak ćwiczeń w dniu, w którym należało okazać pracę domową, traktowany 
jest jako brak zadania domowego. 

c) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa 
razy w semestrze, o ile zgłosi ten fakt przed lekcją , to nie ponosi żadnych 
konsekwencji. Nie dotyczy to jednak lekcji, na których nauczyciel zaplanował 
sprawdzian lub kartkówkę. 
 

3. Zasady oceniania form aktywności:  
Wiadomości i umiejętności językowe ucznia będą podlegały systematycznej ocenie według 
kryteriów oceniania, określające poziom osiągnięć ucznia w określonej dziedzinie jego 
wiedzy i umiejętności.  
Punktacja procentowa prac pisemnych uczniów:  
100% uzyskanych punktów oznacza poziom najwyższy, znakomicie, umiejętność/ 
wiadomości całkowicie opanowane 
● 99% do 87 % uzyskanych punktów oznacza poziom bardzo wysoki, świetnie, 
umiejętności/wiadomości opanowane 
● 86% do 75 % uzyskanych punktów oznacza poziom wysoki, dobrze, umiejętności/ 
wiadomości 
opanowane, ale wymagają jeszcze utrwalenia 
● 74 % do 50 % uzyskanych punktów oznacza poziom średni, pracuj będzie lepiej, 
umiejętności/wiadomości opanowane z nielicznymi błędami 
● 49 % do 30% uzyskanych punktów oznacza poziom niski, słabo, postaraj się jeszcze więcej 
popracować, umiejętności/wiadomości słabo opanowane( uczeń popełnia liczne błędy) 
 
● 29 % do 0 % uzyskanych punktów oznacza poziom bardzo niski, bardzo słabo, brak 
umiejętności/wiadomości( uczeń nie posiada umiejętności/wiadomości, musi bardzo dużo 
pracować) 

4. Ustalenia dotyczące uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się (opinia 
poradni psychologiczno-pedagogicznej) i którym należy dostosować wymagania do 
ich indywidualnych potrzeb:  



● w sytuacjach trudnych można wydłużyć czas potrzebny na wykonanie prac pisemnych 
oraz odpowiedzi ustnych bądź udzielić dodatkowej pomocy i rady, np. sprawdzając 
czy dziecko rozumie treść poleceń;  

● w przypadku dysleksji prace pisemne ( nie ocenia się poziomu graficznego pisma) 
będą sprawdzane z uwzględnieniem większej tolerancji wobec błędów w pisowni; 

● uczeń ma możliwość skorzystania w trudnych sytuacjach z dodatkowej pomocy i rady 
ze strony nauczyciela; 

● uczeń będzie zachęcany do wysiłku umysłowego poprzez nagradzanie i docenianie 
włożonego wysiłku w naukę.  

 
5. Wymagania na poszczególne oceny  

a) stopień celujący  
Uczeń:  
• potrafi bezbłędnie przekazać daną informację;  
• w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela;  
• dysponuje zakresem słownictwa i struktur gramatycznych wykraczającym poza 
poziom danej klasy;  
• rozumie tekst słuchany i potrafi odpowiedzieć na pytania do niego;  
• czyta bardzo płynnie, bezbłędnie wymawiając poszczególne słowa;  
• potrafi napisać krótki tekst według wzoru;  
• płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki 
uwzględniając  
• poprawną wymowę i intonację;  
• potrafi zbudować wypowiedź używając bardzo dobrej intonacji i wymowy;  
• jest bardzo aktywny na zajęciach lekcyjnych;  
• systematycznie i starannie prowadzi podręcznik oraz ćwiczenia;  
• zawsze odrabia zadania domowe;  
• samodzielnie i twórczo rozwija swoje umiejętności językowe, np. wykonuje 
dodatkowe zadania i pomoce do lekcji;  

b) stopień bardzo dobry  
Uczeń:  
• bardzo dobrze posługuje się językiem, z właściwą wymową oraz intonacją; 
• w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela;  
• zna słownictwo oraz struktury gramatyczne w zakresie programu danej klasy;  
• rozumie tekst słuchany i potrafi odpowiedzieć na pytania do niego;  
• czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne, drobne błędy w wymowie;  
• bezbłędnie przepisuje tekst i potrafi zapisać poszczególne wyrazy;  
• płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, 
uwzględniając poprawną wymowę i intonację;  
• starannie i systematycznie prowadzi podręcznik i ćwiczenia;  
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia wykonując obowiązkowe 
zadania oraz pomoce do lekcji;  
• bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach;  

c) stopień dobry  
Uczeń:  
• dość dobrze posługuje się językiem popełniając drobne błędy w wymowie oraz 
intonacji;  
• odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela;  
• dysponuje dość dużym zasobem słownictwa w zakresie programu danej klasy;  
• rozumie tekst słuchany i z drobnymi błędami odpowiada na pytania do niego;  
• czyta średnio płynnie, czasami popełniając błędy w wymowie;  



• popełnia nieliczne błędy przepisując tekst; • recytuje poznane wierszyki, rymowanki 
i płynnie śpiewa piosenki, może mieć jednak niewielkie problemy z wymową i 
intonacją;  
• starannie prowadzi podręcznik i ćwiczenia;  
• aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;  
• systematycznie odrabia zadania domowe;  

d) stopień dostateczny  
Uczeń:  
• posługuje się częściowo poprawnym językiem popełniając widoczne błędy w 
wymowie oraz intonacji;  
• odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi są mało 
spójne, nie zawsze rozumie treść i sens pytania;  
• posiada ograniczony zasób słownictwa;  
• rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście;  
• czyta średnio płynnie, popełniając poważniejsze błędy w wymowie;  
• popełnia dużo błędów przepisując tekst;  
• z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, 
ma spore problemy z poprawną wymową;  
• prowadzi podręcznik i ćwiczenia popełniając liczne błędy językowe;  
• tylko czasami jest aktywny na zajęciach lekcyjnych;  
• rzadko odrabia zadania domowe;  

e) stopień dopuszczający  
Uczeń:  
• posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych 
błędów;  
• na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela;  
• posiada bardzo ubogi zakres słownictwa;  
• ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym;  
• czyta mało płynnie popełniając dużą ilość błędów w wymowie;  
• ma duże trudności z przepisaniem tekstu, popełnia rażące błędy;  
• ma duże trudności z odtworzeniem z pamięci i poprawną wymową tekstu poznanego 
wierszyka, rymowanki, piosenki;  
• prowadzi podręcznik i ćwiczenia bardzo niesystematycznie;  
• biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;  
• sporadycznie odrabia zadania domowe;  

f) stopień niedostateczny  
Uczeń:  
• nie posługuje się poprawnie językiem;  
• nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi odpowiedzieć na pytanie;  
• posiada bardzo ubogi zakres słownictwa;  
• nie rozumie tekstu słuchanego;  
• czyta mało płynnie popełniając rażącą ilość błędów w wymowie;  
• przepisywany tekst jest niespójny, z dużą ilością rażących błędów;  
• nie potrafi odtworzyć z pamięci poznanego wierszyka, rymowanki, piosenki;  
• nie prowadzi podręcznika i ćwiczeń lub prowadzi bardzo niesystematycznie;  
• nie odrabia zadań domowych;  
• nie jest aktywny na zajęciach lekcyjnych;



 

Bugs Team 1 
KRYTERIA OCENIANIA 

 

Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Hello, Bugs Team! 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

  - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

- wskazując wymienione przez nauczyciela 
liczby od 1 do 10 bardzo często popełnia 
błędy 

 - wskazując wymienione przez nauczyciela 
liczby od 1 do 10 często popełnia błędy 

 - wskazując wymienione przez nauczyciela  
liczby od 1 do 10 na ogół robi to poprawnie 

 - wskazując wymienione przez nauczyciela 
liczby od 1 do 10 robi to poprawnie 

 

- wskazując wymienione przez nauczyciela 
kolory popełnia dużo błędów 

 - częściowo wskazuje wymienione przez 
nauczyciela kolory 

 - umie wskazać większość wymienionych 
przez nauczyciela kolorów 

 - umie wskazać wymienione przez 
nauczyciela kolory 

 

- wskazując wymienionych przez nauczyciela 
bohaterów książki bardzo często popełnia 
błędy 

 - wskazując wymienionych przez nauczyciela 
bohaterów książki często popełnia błędy 

 - wskazując wymienionych przez nauczyciela 
bohaterów książki na ogół robi to poprawnie 

 - wskazując wymienionych przez nauczyciela 
bohaterów książki robi to bezbłędnie 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z trudnością umie nazwać klika liczebników 
od 1 do 10 

 - częściowo umie nazwać liczebniki od 1 do 
10 

 - umie nazwać większość liczebników od 1 do 
10 

 - umie nazwać liczebniki od 1 do 10  

- z pomocą nauczyciela potrafi nazwać kilka 
kolorów 

 - potrafi nazwać kilka nazw kolorów   - umie nazwać większość kolorów  -  umie nazwać kolory   

- z pomocą nauczyciela umie nazwać 
pojedynczych bohaterów książki 

 - z pomocą nauczyciela umie nazwać 
bohaterów książki 

 - umie nazwać większość bohaterów książki  - umie nazwać wszystkich bohaterów książki  

- umie powtórzyć pytanie o imię i odpowiedź 
na nie What’s your name? I’m (Gary). 

 - z dużą pomocą potrafi zapytać o imię 
i odpowiedzieć na nie What’s your name? I’m 
(Gary). 

 -z niewielką pomocą potrafi zapytać o imię 
i odpowiedzieć na pytanie What’s your name? 
I’m (Gary). 

 - umie zapytać o imię i odpowiedzieć na 
pytanie What’s your name? I’m (Gary). 

 

- umie powtórzyć pytanie o wiek i odpowiedź 
na nie How old are you? I’m (six). 

 - z dużą pomocą potrafi zapytać o wiek 
i odpowiedzieć na nie How old are you? I’m 
(six). 

 -z niewielką pomocą potrafi zapytać o wiek 
i odpowiedzieć na pytanie How old are you? 
I’m (six). 

 - umie zapytać o wiek i odpowiedzieć na 
pytanie How old are you? I’m (six). 

 

- z dużą pomocą zadaje pytanie 
o umiejscowienie przedmiotu i odpowiada na 
nie Where’s (the mouse)? Here’s (the mouse)! 

 - z niewielką pomocą zadaje pytanie 
o umiejscowienie przedmiotu i odpowiada na 
nie Where’s (the mouse)? Here’s (the mouse)! 

 - z niewielkimi błędami zadaje pytanie 
o umiejscowienie przedmiotu i odpowiada na 
nie Where’s (the mouse)? Here’s (the mouse)! 

 - z łatwością zadaje pytanie o umiejscowienie 
przedmiotu i odpowiada na nie Where’s (the 
mouse)? Here’s (the mouse)! 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

 
  



Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Unit 1 The school concert 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

- wskazuje nieliczne wymienione przez 
nauczyciela przybory szkolne 

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela przyborów szkolnych 

 - w większości poprawnie wskazuje 
wymienione przez nauczyciela przybory 
szkolne 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela przybory szkolne 

 

- wskazuje/odgrywa nielicznie wymienione 
przez nauczyciela czynności wykonywane w 
klasie 

 - wskazuje/odgrywa niektóre wymienione 
przez nauczyciela czynności wykonywane w 
klasie 

 - w większości poprawnie wskazuje/ odgrywa 
wymienione przez nauczyciela czynności 
wykonywane w klasie 

 - bezbłędnie wskazuje/odgrywa wymienione 
przez nauczyciela czynności wykonywane 
w klasie 

 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie 
ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, z niewielką pomocą wskazać 
właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka 
przyborów szkolnych 

 - nazywa kilka przyborów szkolnych  - nazywa większość przyborów szkolnych  - bezbłędnie nazywa przybory szkolne  

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi całym 
zdaniem powiedzieć co jest na 
obrazku/odpowiedzieć na pytanie What’s this? 
It’s a (pencil)., popełnia przy tym błędy 

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
całym zdaniem powiedzieć, co jest na 
obrazku/ odpowiedzieć na pytanie What’s 
this? It’s a (pencil). 

 - z niewielkimi błędami potrafi całym 
zdaniem powiedzieć co jest na obrazku 
odpowiedzieć na pytanie What’s this? It’s 
a (pencil). 

 - potrafi całym zdaniem powiedzieć co jest na 
obrazku odpowiedzieć na pytanie What’s this? 
It’s a (pencil). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami 
odpowiada na pytanie What do you do at 
school? I (write) at school. 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
odpowiada na pytanie What do you do at 
school? I (write) at school. 

 - z niewielkimi błędami odpowiada na pytanie 
What do you do at school ? I (write) at school. 

 - bezbłędnie odpowiada na pytanie What do 
you do at school? I (write) at school. 

 

- z dużą pomocą nauczyciela udziela 
odpowiedzi na pytanie Where’s the (ruler)? 
poparte obrazkiem (It’s here!) 

 - z niewielką pomocą nauczyciela udziela 
odpowiedzi na pytanie Where’s the (ruler)? 
poparte obrazkiem (It’s here!) 

 - zwykle poprawnie udziela odpowiedzi na 
pytanie Where’s the (ruler)? It’s hereczasem 
potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela 

 - potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie 
Where’s the (ruler)? It’s here 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

  



Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Unit 2 The magic elf 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

-wskazuje pojedyncze usłyszane zabawki   - wskazuje część usłyszanych zabawek  - w większości poprawnie wskazuje usłyszane 
zabawki 

 - bezbłędnie wskazuje usłyszane zabawki  

- wskazuje/odgrywa pojedyncze wymienione 
przez nauczyciela czynności  

 - wskazuje/odgrywa niektóre wymienione 
przez nauczyciela czynności  

 - w większości poprawnie wskazuje/ odgrywa 
wymienione przez nauczyciela czynności  

 - bezbłędnie wskazuje/odgrywa wymienione 
przez nauczyciela czynności  

 

- odgrywa za pomocą gestów/wskazuje 
nieliczne wymienione przez nauczyciela 
obrazki reprezentujące przymiotniki opisujące 
zabawki 

 - odgrywa za pomocą gestów/wskazuje 
niektóre wymienione przez nauczyciela 
obrazki reprezentujące przymiotniki opisujące 
zabawki 

 - w większości poprawnie odgrywa za pomocą 
gestów/wskazuje wymienione przez 
nauczyciela obrazki reprezentujące 
przymiotniki opisujące zabawki 

 - bezbłędnie odgrywa za pomocą 
gestów/wskazuje obrazki reprezentujące 
wymienione przez nauczyciela przymiotniki 
opisujące zabawki 

 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie 
ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, z niewielką pomocą wskazać 
właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka  
zabawek 

 - nazywa kilka zabawek  - nazywa większość zabawek  - bezbłędnie nazywa zabawki  

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi całym 
zdaniem powiedzieć co jest na 
obrazku/odpowiedzieć na pytanie What’s this? 
It’s a (doll)., popełnia przy tym błędy 

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
całym zdaniem powiedzieć, co jest na 
obrazku/odpowiedzieć na pytanie What’s this? 
It’s a (doll). 

 - z niewielkimi błędami potrafi całym 
zdaniem powiedzieć co jest na 
obrazku/odpowiedzieć na pytanie What’s this? 
It’s a (doll). 

 - potrafi całym zdaniem powiedzieć co jest na 
obrazku//odpowiedzieć na pytanie What’s 
this? It’s a (doll). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami 
porównuje zabawki It’s (big). It’s (small). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
porównuje zabawki It’s (big). It’s (small). 

 - z niewielkimi błędami porównuje zabawki 
It’s (big). It’s (small). 

 - bez trudu porównuje zabawki It’s (big). It’s 
(small). 

 

- potrafi powtórzyć po nauczycielu zdanie My 
favourite toy is a (doll). 

 - z dużą pomocą nauczyciela formułuje zdanie 
My favourite toy is a (doll). 

 - z niewielką pomocą formułuje zdanie My 
favourite toy is a (doll). 

 - samodzielnie formułuje zdanie My favourite 
toy is a (doll). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela udziela 
odpowiedzi na pytanie Can I have a (scooter), 
please? poparte obrazkiem, wręczając przy 
tym odpowiednią zabawkę (Here you are!) 

 - z niewielką pomocą nauczyciela udziela 
krótkiej odpowiedzi na pytanie Can I have 
a (scooter), please? poparte obrazkiem, 
wręczając przy tym odpowiednią zabawkę 
(Here you are!) 

 - zwykle poprawnie udziela odpowiedzi na 
pytanie Can I have a (scooter), please? 
wręczając przy tym odpowiednią zabawkę 
(Here you are!) 

 - potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie Can 
I have a (scooter), please?, wręczając przy 
tym odpowiednią zabawkę (Here you are!) 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

  



Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Unit 3 The spider’s web 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

-wskazuje pojedyncze usłyszane części ciała   - wskazuje część usłyszanych części ciała  - w większości poprawnie wskazuje usłyszane 
części ciała 

 - bezbłędnie wskazuje usłyszane części ciała  

- wskazuje/odgrywa nielicznie czynności 
związane ze zmysłami 

 - wskazuje/odgrywa niektóre czynności 
związane ze zmysłami 

 - w większości poprawnie wskazuje/ odgrywa 
czynności związane ze zmysłami 

 - bezbłędnie wskazuje/odgrywa czynności 
związane ze zmysłami 

 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie 
ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, z niewielką pomocą wskazać 
właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka części 
ciała 

 - nazywa kilka części ciała  - nazywa większość części ciała  - bezbłędnie nazywa części ciała  

- z pomocą nauczyciela nazywa czynności 
higieniczne 

 - nazywa część czynności higienicznych  - nazywa większość czynności higienicznych  - bezbłędnie nazywa czynności higieniczne  

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami opisuje 
swoje części ciała I’ve got (two eyes). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
potrafi opisać swoje części ciała I’ve got (two 
eyes). 

 - z niewielkimi błędami potrafi opisać swoje 
części ciała I’ve got (two eyes). 

 - potrafi opisać swoje części ciała I’ve got 
(two eyes). 

 

- potrafi powtórzyć po nauczycielu zdania 
I (hear) with my (ears). 

 - z dużą pomocą nauczyciela formułuje zdania 
I (hear) with my (ears). 

 - z niewielką pomocą formułuje zdania I 
(hear) with my (ears). 

 - formułuje zdania I (hear) with my (ears).  

- potrafi powtórzyć po nauczycielu zdania 
This is the way I (wash)(my face). 

 - z niewielką pomocą nauczyciela formułuje 
zdania This is the way I (wash)(my face). 

 - zwykle poprawnie formułuje zdania This is 
the way I (wash)(my face). 

 - bez trudu formułuje zdania zdania This is the 
way I (wash)(my face). 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane 
przez nauczyciela, popełniając przy tym błędy 

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych 
przez nauczyciela, czasem popełnia przy tym 
błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi 
błędami wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 

- łączy pojedyncze wyrazy z ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami 
z niewielką pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy części ciała, popełnia przy tym błędy 

 - z błędami i pomocą nauczyciela odczytuje 
nazwy części ciała 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
części ciała 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy części ciała  

 
  



Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Unit 4 Run, run, run! 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

- wskazuje pojedyncze zwierzęta wymienione 
przez nauczyciela 

 - wskazuje część zwierząt wymienionych 
przez nauczyciela 

 - w większości poprawnie wskazuje zwierzęta 
wymienione przez nauczyciela 

 - bezbłędnie wskazuje zwierzęta wymienione 
przez nauczyciela 

 

- wskazuje/odgrywa pojedyncze czynności 
ruchowe wymienione przez nauczyciela 

 - wskazuje/odgrywa niektóre czynności 
ruchowe wymienione przez nauczyciela 

 - w większości poprawnie wskazuje/odgrywa 
czynności ruchowe wymienione przez 
nauczyciela 

 - bezbłędnie wskazuje/odgrywa czynności 
ruchowe wymienione przez nauczyciela 

 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie 
ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, z niewielką pomocą wskazać 
właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka zwierząt  - nazywa kilka zwierząt  - nazywa większość zwierząt  - bezbłędnie nazywa zwierzęta  

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi całym 
zdaniem nazwać zwierzę i powiedzieć, że ktoś 
nadchodzi Here’s (the parrot). (The giraffe) is 
coming. 

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
całym zdaniem nazwać zwierzę i powiedzieć, 
że ktoś nadchodzi Here’s (the parrot). (The 
giraffe) is coming. 

 - z niewielkimi błędami potrafi całym 
zdaniem nazwać zwierzę i powiedzieć, że ktoś 
nadchodzi Here’s (the parrot). (The giraffe) is 
coming. 

 - potrafi całym zdaniem nazwać zwierzę 
i powiedzieć, że ktoś nadchodzi Here’s (the 
parrot). (The giraffe) is coming. 

 

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami mówi 
co potrafi robić i co potrafią robić zwierzęta 
I can (run). A (monkey) can (climb). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
mówi co potrafi robić i co potrafią robić 
zwierzęta I can (run). A (monkey) can (climb). 

 - z niewielkimi błędami mówi co potrafi robić 
i co potrafią robić zwierzęta I can (run). 
A (monkey) can (climb). 

 - bezbłędnie mówi co potrafi robić i co 
potrafią robić zwierzęta I can (run). 
A (monkey) can (climb). 

 

- potrafi powtórzyć po nauczycielu pytanie 
i odpowiedzieć na nie How does the (monkey) 
go? Like this! 

 - z dużą pomocą nauczyciela potrafi 
powiedzieć pytanie i odpowiedzieć na nie 
How does the (monkey) go? Like this! 

 - z niewielką pomocą potrafi powiedzieć 
pytanie i odpowiedzieć na nie How does the 
(monkey) go? Like this! 

 - potrafi powiedzieć pytanie i odpowiedzieć 
na nie How does the (monkey) go? Like this! 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane 
przez nauczyciela, popełniając przy tym błędy 

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych 
przez nauczyciela, czasem popełnia przy tym 
błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi 
błędami wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 

- łączy pojedyncze wyrazy z ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami 
z niewielką pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy zwierząt, popełnia przy tym błędy 

 - z błędami i pomocą nauczyciela odczytuje 
nazwy zwierząt 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
zwierząt 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy zwierząt  

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy czynności ruchowych  popełnia przy 
tym błędy 

 - z błędami i pomocą nauczyciela odczytuje 
nazwy czynności ruchowych 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
czynności ruchowych 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy czynności 
ruchowych 

 

  



Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Unit 5 The picnic 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

- wskazuje pojedyncze produkty żywnościowe 
wymienione przez nauczyciela 

 - wskazuje część produktów żywnościowych 
wymienionych przez nauczyciela 

 - w większości poprawnie wskazuje produkty 
żywnościowe wymienione przez nauczyciela 

 - bezbłędnie wskazuje produkty żywnościowe 
wymienione przez nauczyciela 

 

- wskazuje pojedyncze grupy żywności  - wskazuje niektóre grupy żywności  - w większości poprawnie wskazuje grupy 
żywności 

 - bezbłędnie wskazuje grupy żywności  

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie 
ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, z niewielką pomocą wskazać 
właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka  
produktów żywnościowych 

 - nazywa kilka produktów żywnościowych  - nazywa większość produktów 
żywnościowych 

 - bezbłędnie nazywa produkty żywnościowe  

- z dużą pomocą nauczyciela nazywa grupy 
żywności 

 - z niewielką pomocą nauczyciela nazywa 
grupy żywności 

 - nazywa grupy żywności popełniając przy 
tym nieliczne błędy 

 - bezbłędnie nazywa grupy żywności  

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi całym 
zdaniem powiedzieć jaki produkt 
żywnościowy widzi I can see (a banana). 
popełnia przy tym błędy 

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
całym zdaniem powiedzieć jaki produkt 
żywnościowy widzi I can see (a banana). 

 - z niewielkimi błędami potrafi całym 
zdaniem powiedzieć jaki produkt 
żywnościowy widzi I can see (a banana). 

 - potrafi całym zdaniem powiedzieć jaki 
produkt żywnościowy widzi I can see 
(a banana). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami mówi 
o swoich upodobaniach I like/don’t like (ham). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
mówi o swoich upodobaniach I like/don’t like 
(ham). 

 - z niewielkimi błędami mówi o swoich 
upodobaniach I like/don’t like (ham). 

 - z łatwością mówi o swoich upodobaniach 
I like/don’t like (ham). 

 

- potrafi powtórzyć po nauczycielu zdania 
(An apple) is (a fruit). 

 - z dużą pomocą nauczyciela formułuje zdania 
(An apple) is (a fruit). 

 - z niewielką pomocą formułuje zdania (An 
apple) is (a fruit). 

 - poprawnie formułuje zdania (An apple) is 
(a fruit). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela zadaje pytanie 
i udziela krótkiej odpowiedzi na pytania Do 
you like (meat)? Yes, I do./No, I don’t. poparte 
obrazkiem 

 - z niewielką pomocą nauczyciela zadaje 
pytanie i udziela krótkiej odpowiedzi na 
pytania Do you like (meat)? Yes, I do./No, 
I don’t.poparte obrazkiem 

 - zwykle poprawnie zadaje pytanie i udziela 
krótkiej odpowiedzi na pytania Do you like 
(meat)? Yes, I do./No, I don’t. czasem 
potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela 

 - potrafi zadać pytanie i udzielić krótkiej 
odpowiedzi na pytania Do you like 
(meat)?Yes, I do./No, I don’t. 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę z 
rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane 
przez nauczyciela, popełniając przy tym błędy 

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych 
przez nauczyciela, czasem popełnia przy tym 
błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi 
błędami wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 

- łączy pojedyncze wyrazy z ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami 
z niewielką pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy produktów żywnościowych, popełnia 
przy tym błędy 

 - z błędami i pomocą nauczyciela odczytuje 
nazwy produktów żywnościowych 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
produktów żywnościowych 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy produktów 
żywnościowych 

 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy grup żywności, popełnia przy tym 
błędy 

 - z błędami i pomocą nauczyciela odczytuje 
nazwy grup żywności 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy grup 
żywności 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy grup żywności  



 

Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Unit 6 A family pet 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

- wskazuje nielicznych wymienionych przez 
nauczyciela członków rodziny  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela członków rodziny 

 - w większości poprawnie wskazuje 
wymienionych przez nauczyciela członków 
rodziny 

 - bezbłędnie wskazuje wymienionych przez 
nauczyciela członków rodziny 

 

- wskazuje/odgrywa pojedyncze wymienione 
przez nauczyciela cechy charakteru 

 - wskazuje niektóre wymienione przez 
nauczyciela cechy charakteru 

 - w większości poprawnie wskazuje 
wymienione przez nauczyciela cechy 
charakteru 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela cechy charakteru 

 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie 
ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, z niewielką pomocą wskazać 
właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilku 
członków rodziny 

 - nazywa kilku członków rodziny  - nazywa większość członków rodziny  - bezbłędnie nazywa członków rodziny  

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi całym 
zdaniem powiedzieć kto jest na obrazku It’s 
(grandpa)., popełnia przy tym błędy 

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
całym zdaniem powiedzieć, kto jest na 
obrazku It’s (grandpa). 

 - z niewielkimi błędami potrafi całym 
zdaniem powiedzieć kto jest na obrazku It’s 
(grandpa). 

 - potrafi całym zdaniem powiedzieć kto jest 
na obrazku It’s (grandpa). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami opisuje 
siebie I’ve got (blue eyes). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
opisuje siebie I’ve got (blue eyes). 

 - z niewielkimi błędami potrafi opisać siebie 
I’ve got (blue eyes). 

 - potrafi opisać siebie I’ve got (blue eyes).  

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami opisuje 
inne osoby She’s/He’s got (blue eyes). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
opisuje inne osoby She’s/He’s got (blue eyes). 

 - z niewielkimi błędami opisuje inne osoby 
She’s/He’s got (blue eyes). 

 - potrafi opisać inne osoby She’s/He’s got 
(blue eyes). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami 
opisuje, jakimi cechami charakteryzują się 
członkowie rodziny My (grandpa)’s (noisy). 
(He)’s (clever). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
opisuje, jakimi cechami charakteryzują się 
członkowie rodziny My (grandpa)’s (noisy). 
(He)’s (clever). 

 - z niewielkimi błędami opisuje, jakimi 
cechami charakteryzują się członkowie 
rodziny My (grandpa)’s (noisy). (He)’s 
(clever). 

 - potrafi opisać, jakimi cechami 
charakteryzują się członkowie rodziny My 
(grandpa)’s (noisy). (He)’s (clever). 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i reagowanie 

- wskazuje pojedyncze wyrazy przeczytane 
przez nauczyciela, popełniając przy tym błędy 

 - wskazuje kilka wyrazów przeczytanych 
przez nauczyciela, czasem popełnia przy tym 
błędy 

 - zwykle bezbłędnie lub z niewielkimi 
błędami wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 - bezbłędnie wskazuje przeczytane przez 
nauczyciela wyrazy 

 

- łączy pojedyncze wyrazy z ilustracjami 
z pomocą nauczyciela 

 - łączy niektóre wyraz z ilustracjami 
z niewielką pomocą nauczyciela 

 - bez większych trudności łączy wyrazy 
odpowiednimi ilustracjami 

 - bez trudu łączy wyrazy z odpowiednimi 
ilustracjami 

 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
nazwy członków rodziny, popełnia przy tym 
błędy 

 - z błędami i pomocą nauczyciela odczytuje 
nazwy członków rodziny 

 - z niewielkimi błędami odczytuje nazwy 
członków rodziny 

 - bezbłędnie odczytuje nazwy członków 
rodziny 

 

- z pomocą nauczyciela próbuje odczytywać 
cechy charakteru, popełnia przy tym błędy 

 - z błędami i pomocą nauczyciela odczytuje 
cechy charakteru 

 - z niewielkimi błędami odczytuje cechy 
charakteru 

 - bezbłędnie odczytuje cechy charakteru  

  



Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Goodbye, Bugs Team! 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela miejsca wakacyjne  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela miejsca wakacyjne 

 - w większości poprawnie wskazuje 
wymienione przez nauczyciela miejsca 
wakacyjne 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela miejsca wakacyjne 

 

-  słucha historyjek/scenek, rzadko rozumie 
ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 -  słucha historyjek/scenek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące treść 
historyjki, z  niewielką pomocą wskazać 
właściwy obrazek 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
historyjek/scenek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać właściwy 
obrazek 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
historyjek/scenek, potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące treść historyjki, wskazać 
odpowiedni obrazek 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z dużą pomocą nauczyciela nazywa miejsca 
wakacyjne 

 - z pomocą nauczyciela nazywa miejsca 
wakacyjne 

 - z niewielkimi błędami nazywa miejsca 
wakacyjne 

 - bezbłędnie nazywa miejsca wakacyjne  

- z dużą pomocą nauczyciela i błędami mówi, 
gdzie chce pojechać na wakacje Let’s go (on 
holiday). I want to go to the (sea). 

 - z pomocą nauczyciela i nielicznymi błędami 
mówi, gdzie chce pojechać na wakacje Let’s 
go (on holiday). I want to go to the (sea). 

 - z niewielkimi błędami mówi, gdzie chce 
pojechać na wakacje Let’s go (on holiday). 
I want to go to the (sea). 

 - potrafi powiedzieć, gdzie chce pojechać na 
wakacje Let’s go (on holiday). I want to go to 
the (sea). 

 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi życzyć 
udanych wakacji Have a great holiday! 

 - z pomocą nauczyciela potrafi życzyć 
udanych wakacji Have a great holiday! 

 - z niewielkimi błędami życzy udanych 
wakacji Have a great holiday! 

 - potrafi życzyć udanych wakacji Have 
a great holiday! 

 

- z dużą pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielką pomocą odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 - z niewielkimi błędami odgrywa w parze 
scenkę z rozdziału 

 - z łatwością odgrywa w parze scenkę 
z rozdziału 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

  



Ocena Wymaga poprawy Wystarczająco Bardzo dobrze Wspaniale 

 
Festivals 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- rzadko poprawnie reaguje na polecenia 
poparte gestem 

 - czasem reaguje poprawnie na polecenia 
poparte gestem 

 - zwykle rozumie i poprawnie reaguje na 
polecenia 

 - rozumie i poprawnie reaguje na polecenia  

-wskazuje pojedyncze wymienione przez 
nauczyciela zwierzęta, postaci i przedmioty 
związane z Halloween, Bożym Narodzeniem 
czy Wielkanocą  

 - wskazuje część wymienionych przez 
nauczyciela zwierzęta, postaci i przedmioty 
związane z Halloween, Bożym Narodzeniem 
czy Wielkanocą 

 - w większości poprawnie wskazuje 
wymienione przez nauczyciela zwierzęta, 
postaci i przedmioty związane z Halloween, 
Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą 

 - bezbłędnie wskazuje wymienione przez 
nauczyciela zwierzęta, postaci i przedmioty 
związane z Halloween, Bożym Narodzeniem 
czy Wielkanocą 

 

-  słucha piosenek/rymowanek, rzadko 
rozumie ich treść popartą obrazem, z pomocą 
nauczyciela potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść 

 -  słucha piosenek/rymowanek, zazwyczaj 
rozumie ich treść popartą obrazem, zwykle 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - zwykle z zaangażowaniem słucha 
piosenek/rymowanek, zazwyczaj rozumie ich 
treść, zwykle potrafi wykonywać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - z zaangażowaniem i zrozumieniem słucha 
piosenek/rymowanek, potrafi wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 
i reagowanie 

- z pomocą nauczyciela nazywa kilka 
zwierząt, postaci i przedmiotów związanych 
z Halloween, Bożym Narodzeniem czy 
Wielkanocą 

 - nazywa kilka zwierząt, postaci 
i przedmiotów związanych z Halloween, 
Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą 

 - nazywa większość zwierząt, postaci 
i przedmiotów związanych z Halloween, 
Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą 

 - bezbłędnie nazywa zwierzęta, postaci 
i przedmioty związane z Halloween, Bożym 
Narodzeniem czy Wielkanocą 

 

- z dużą pomocą nauczyciela potrafi całym 
zdaniem powiedzieć co jest na obrazku It’s 
(a)…, popełnia przy tym błędy 

 - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
całym zdaniem powiedzieć, co jest na obrazku 
It’s (a)… 

 - z niewielkimi błędami potrafi całym 
zdaniem powiedzieć co jest na obrazku It’s 
(a)… 

 - potrafi całym zdaniem powiedzieć co jest na 
obrazku It’s (a)… 

 

- z błędami śpiewa w grupie piosenki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparta 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
piosenki, zwykle rozumie ich treść, ale musi 
być poparta gestem/obrazem, stara 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami śpiewa w grupie 
i samodzielnie większość piosenek, zwykle 
rozumie ich treść, potrafi wykonać gesty 
ilustrujące ich treść 

 - bezbłędnie śpiewa w grupie i samodzielnie 
piosenki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

- z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
częściowo rozumie ich treść, jeżeli poparty 
jest gestem/obrazem, wymaga zachęty 
nauczyciela 

 - z błędami recytuje w grupie rymowanki, 
zwykle rozumie ich treść, ale musi być 
poparta gestem/obrazem, stara się wykonywać 
gesty ilustrujące ich treść 

 - z niewielkimi błędami recytuje w grupie 
i samodzielnie rymowanki, rozumie ich treść, 
potrafi wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 - z łatwością recytuje w grupie i samodzielnie 
rymowanki, rozumie ich treść, potrafi 
wykonywać gesty ilustrujące ich treść 

 

 

 


