
 

1 
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania  
z języka angielskiego 

klasa IV 
1. Oceniane formy aktywności: 
● odpowiedź ustna; 
●  kartkówka; 
●  sprawdzian; 
●  praca na platformie Insta.ling; 
●  aktywność, praca na lekcji, przygotowanie; 
●  zadanie domowe; 
●  udział w konkursie przedmiotowym; 
●  projekt; 
●  praca w grupie; 
● prace pisemne 
●  zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń; 

 
2. Przygotowanie do lekcji: 

a)  Uczeń ma obowiązek przygotować się na każdą lekcję zarówno pod względem wiadomości jak i 
umiejętności oraz posiadać przy sobie zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia oraz przybory 
do pisania. 

b)  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. 

c)  Uczeń zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz ćwiczeń, 
a także do uzupełniania zapisów lekcyjnych w przypadku nieobecności w szkole (termin - 
tydzień). 

d)  Brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń w dniu, w którym należało okazać pracę domową, 
traktowany jest jako brak zadania domowego . 

e)  W przypadku nieobecności na jednych lub dwóch kolejnych zajęciach uczeń ma obowiązek 
uzupełnić zeszyt i nadrobić braki w wiadomościach i umiejętnościach już na następną lekcję. 

f)  W przypadku dłuższej (co najmniej dwutygodniowej) nieobecności na zajęciach uczeń może 
zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, a braki mogą być uzupełniane przez dłuższy okres po 
uzgodnieniu z nauczycielem. 

 
3. Zasady oceniania form aktywności: 
●  Sprawdziany obejmujące większy zakres materiału są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nauczyciel zapisuje zapowiadany sprawdzian w terminarzu w dzienniku LIBRUS wraz z zakresem 
materiału, który będzie obejmował sprawdzian. 

●  Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ustne lub pisemne bez zapowiedzi (np. kartkówki) obejmuje 
materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji. 

●  W przypadku nieobecności na sprawdzianie, kartkówce lub odpowiedzi ustnej, uczeń powinien zaliczyć 
wyznaczoną partię materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
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●  Korzystanie z tzw. ściąg lub odpisywanie w trakcie sprawdzianów pisemnych jest niedopuszczalne i 
karane : 

- pierwsza uwaga – obniżeniem oceny o jeden stopień 
- druga uwaga – oceną niedostateczną 
● Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i zadań 

domowych nie prezentowanych na lekcji. W tym celu powinien ustalić dokładny termin z nauczycielem. 
● Sprawdzian może być poprawiony w ciągu dwóch tygodni od otrzymania sprawdzonej pracy. 
● Otrzymanie przez ucznia pozytywnej oceny śródrocznej lub rocznej nie jest uwarunkowane 

poprawieniem wszystkich cząstkowych ocen niedostatecznych. 
● Nie przewiduje się zaliczeń śródrocznych (rocznych), tzn. zdawania większych partii materiału w celu 

podwyższenia oceny. 
● Wszystkie oceny znajdujące się w dzienniku są brane pod uwagę. Ocena śródroczna (roczna) nie jest 

średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
● 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. 

● Tak zwany „szczęśliwy numerek”, wylosowany w danym dniu przez SU, może być zwolniony tylko z 
odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki. 

● Każda pisemna forma sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV – VIII jest opatrzona 
punktacją. Stosuje się następujące progi: 

1) stopień niedostateczny z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 35% możliwej 
maksymalnej liczby punktów do zdobycia; 
2) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który uzyska 40% możliwej maksymalnej liczby 
punktów do zdobycia; 
3) stopień dopuszczający z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 45% możliwej 
maksymalnej liczby punktów do zdobycia; 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który uzyskał 50 % możliwej do zdobycia 
liczby punktów, 
5) stopień dostateczny z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 70% możliwej maksymalnej 
liczby punktów do zdobycia; 
6)stopień dobry otrzymuje uczeń, który uzyskał 75% możliwych do zdobycia punktów, 
stopień dobry z plusem otrzymuje uczeń, który uzyska 85% możliwej maksymalnej liczby 
punktów do zdobycia; 
7) stopień bardzo dobry uzyskuje uczeń, który uzyskał 90% możliwej do zdobycia liczby 
punktów, 
8) stopień bardzo dobry z plusem otrzymuje uczeń, który uzyskał 95% możliwej 
maksymalnej liczby punktów do zdobycia; 
9) Stopień celujący uzyskuje uczeń, który uzyskał 100% możliwych do uzyskania liczby 
punktów. 

● Za zajęcie znaczącego miejsca w konkursie językowym uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci oceny 
cząstkowej – celujący. 

● W ocenianiu bieżącym są stosowane elementy oceniania kształtującego. 
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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 pisany oraz potrafi odpowiedzieć na pytania do niego; 
● czyta bardzo płynnie, bezbłędnie wymawiając poszczególne słowa; 
● potrafi samodzielnie napisać krótki tekst bez błędów; 
● potrafi zbudować wypowiedź używając bardzo dobrej intonacji i wymowy; 
● jest bardzo aktywny na zajęciach lekcyjnych; 
● systematycznie i starannie prowadzi podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt przedmiotowy; 
● zawsze odrabia zadania domowe; 
● samodzielnie i twórczo rozwija swoje umiejętności językowe, np. wykonuje dodatkowe zadania i 

pomoce do lekcji, uczestniczy w konkursach językowych; 
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 czytany oraz potrafi odpowiedzieć na pytania do niego; 
● czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne, drobne błędy w wymowie; 
● samodzielnie tworzy krótki tekst z drobnymi błędami; 
● starannie i systematycznie prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy; 
● 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 czytany, z drobnymi błędami odpowiada na pytania do niego; 
● czyta średnio płynnie, czasami popełniając błędy w wymowie; 
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● posiada niewielkie trudności z tworzeniem krótkiego tekstu, popełnia nieliczne błędy; 
● starannie prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy; 
● 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/przeczytanym tekście; 
● czyta średnio płynnie, popełniając poważniejsze błędy w wymowie; 
● posiada trudności z tworzeniem krótkiego tekstu, popełnia dużo błędów; 
● prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy 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 i czytanym; 
● czyta mało płynnie popełniając dużą ilość błędów w wymowie; 
● ma duże trudności z tworzeniem krótkiego tekstu, popełnia liczne, rażące błędy; 
● prowadzi podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy 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 i czytanego; 
● czyta mało płynnie popełniając rażącą ilość błędów w wymowie; 
● nie potrafi stworzyć krótkiego tekstu; 
● nie prowadzi ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego lub prowadzi bardzo niesystematycznie; 
● nie odrabia zadań domowych; 
● nie jest aktywny na zajęciach lekcyjnych
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English Class A1                         

KRYTERIA OCENIANIA - klasa 4 
 
 
English Class A1, rozdział 0: Get started! 
 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 4 -9). 

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

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

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

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

 1. alfabet 
2. dane personalne 
3. liczby 1-100 
4. kolory 
5. przybory szkolne 
6. polecenia 
7. liczba mnoga rzeczowników 
8. przedimki nieokreślone 

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

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● reaguje adekwatnie na 
zadawane pytania, reaguje na 
polecenia i rozumie instrukcje, 

● udziela podstawowych 
informacji o sobie i ludziach ze 
swojego otoczenia 

● opisuje przedmioty osobiste i 
przybory szkolne używając 
bardzo podstawowych 
zwrotów, 

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

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

● przedstawia siebie i inne 
osoby ze swojego 
otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat, 

● używając poznanych 
zwrotów szczegółowo 
opisuje przedmioty 
osobiste oraz przybory 
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● korzysta z podręcznika, aby 
formułować pytania i 
wypowiedzi, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów, 

● zazwyczaj stosuje poprawny 
styl wypowiedzi. 

 
 
 

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. 

 
English Class A1, rozdział 1: Family and friends 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 10 - 23). 

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

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

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

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

 1. członkowie rodziny 
2. uroczystości rodzinne 
3. państwa i narodowości 
4. dom 
5. dane personalne 
6. znajomi i przyjaciele 
7. kraje anglojęzyczne 
8. dopełniacz saksoński 
9. zaimki dzierżawcze dla liczby pojedynczej 
10. czasownik to be 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Częściowo 
poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● przedstawia siebie i inne 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
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słuchu sprawiają mu trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

osoby, opisuje ludzi używając 
prostych struktur, 

● składa życzenia używając 
prostych struktur, 

● wzorując się na podręczniku 
używa bardzo podstawowych 
zwrotów grzecznościowych, 

● udziela prostych informacji o 
krajach anglojęzycznych, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 
 
 
 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  
Zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

instrukcje i polecenia, 
● szczegółowo przedstawia 

siebie i inne osoby ze 
swojego otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat, 

● swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 

● składa życzenia stosownie 
do okazji, 

● używa różnorodnych 
zwrotów grzecznościowych, 

● udziela szczegółowych 
informacji na temat krajów 
anglojęzycznych, 

● stosuje właściwy styl 
wypowiedzi, 

● wyczerpująco odpowiada 
na pytania, 

● zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel). 
English Class A1, rozdział 2: My things 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 24 - 37). 

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

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

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

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
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 1. ubrania i dodatki 
2. dane personalne 
3. zainteresowania 
4. rzeczy osobiste 
5. gadżety 
6. informacje o Polsce i krajach sąsiadujących 
7. geometria 
8. zdania z czasownikiem to be 
9. zaimki wskazujące 

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

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● w prostych zdaniach opisuje 
ubrania i dodatki, 

● wzorując się na podręczniku 
udziela podstawowych 
informacji na swój temat, 

● wzorując się na podręczniku i 
używając poznanych zwrotów 
prowadzi krótką rozmowę, 

● opisuje ulubiobe przedmioty i 
gadżety używając prostych 
struktur, 

● udziela bardzo prostych 
informacji na temat swojego 
kraju, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 
 

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

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

● samodzielnie udziela 
szczegółowych informacji 
na temat wybranych ubrań 
i dodatków posługując się 
poznanym słownictwem i 
konstrukcjami, 

● udziela szczegółowych 
informacji na swój temat, 

● swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 
przekazuje i uzyskuje 
informacje od swojego 
rozmówcy, 

● używając poznanych 
zwrotów opisuje 
szczegółowo opisuje 
ulubione przedmioty i 
gadżety, 

● udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swojego kraju, 

● zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel). 
 
 

English Class A1, rozdział 3: In the house 
 

OCENA 
 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

DOSTATECZNA 
 

DOBRA 
 

BARDZO DOBRA 
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NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 38 - 51). 

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

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

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

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

 1. dom 
2. pomieszczenia w domu 
3. wyposażenie domu 
4. gadżety 
5. znajomi i przyjaciele 
6. rodzaje domów i okolica 
7. zdania z konstrukcją there is / there are 
8. przyimki opisujące położenie 

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

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● 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, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 

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

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia 

● 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, 

● stosuje właściwy styl 
wypowiedzi, 
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● zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

 
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel). 

English Class A1, rozdział 4: About me 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 52 - 65). 

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

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

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

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

 1. wygląd zewnętrzny 
2. problemy 
3. cechy charakteru 
4. podróżowanie 

 
5. zwiedzanie 
6. orientacja w terenie 
7. recykling 
8. materiały przyjazne środowisku 
9. dopełniacz saksoński 
10. czasownik have got 
11. regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników 
12. zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej 

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, 

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● w prostych zdaniach opisuje 
wygląd zewnętrzny różnych 
osób, 

● w prostych zdaniach udziela 
prostych informacji o 

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

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

● samodzielnie i szczegółowo 
wygląd zewnętrzny 
różnych osób, 
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odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

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, 

● używając bardzo prostych słów 
opisuje najbardziej znane 
polskie zabytki, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 
 

dobrą.  
Zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

● 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, 

● szczegółowo opisuje 
wybrane zabytki w Polsce, 

● stosuje właściwy styl 
wypowiedzi, 

● zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

English Class A1, rozdział 5: Things I can do 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 66 - 79). 

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

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

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

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

 1. czasowniki wyrażające czynności 
2. życie społeczne – język migowy 
3. zajęcia pozalekcyjne 

 
4. podróżowanie 
5. zwiedzanie 
6. czasownik can do opisywania umiejętności 
7. spójniki, rozwijanie wypowiedzi 

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

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● 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 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, 

● korzystając ze zwrotów z 
podręcznika uzyskuje i 
przekazuje informacje, 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, 

● korzystając z tekstu w 
podręczniku opisuje ciekawe 
miejsca w swojej okolicy, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

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

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

● 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, 

● swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje, 

● szczegółowo opisuje 
ciekawe miejsca w swojej 
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okolicy, 
● stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 
● zapisuje i przekazuje 

ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel). 
English Class A1, rozdział 6: My day 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 80 – 93). 

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

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

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

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

 1. czynności dnia codziennego 
2. dni tygodnia 
3. formy spędzania czasu wolnego 
4. podawanie czasu 
5. zainteresowania 
6. nazwy miesięcy 
7. styl życia w Polsce 
8. instrumenty muzyczne 
9. czas Present Simple w zdaniach twierdzących do opisu czynności dnia codziennego 
10. przysłówki opisujące częstotliwość 

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 

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● w prostych zdaniach opowiada 
o czynnościach dnia 
codziennego i formach 
spędzania czasu wolnego, 

● krótko opisuje swój typowy 
weekend, 

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

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

● samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o czynnościach 
dnia codziennego i formach 
spędzania czasu wolnego, 
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innych osób. ● prostymi zdaniami opowiada o 
swojej wymarzonej podróży, 

● korzystając z wyrażeń z 
podręcznika opisuje 
zagadnienia związane z 
tradycyjnym stylem życia 
Polaków, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 

Zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

● szczegółowo opisuje swój 
typowy weekend, 

● swobodnie i szczegółowo 
opisuje opowiada o swojej 
wymarzonej podróży, 

● udziela szczegółowych 
informacji na temat 
zagadnień związanych z 
tradycyjnym stylem życia 
Polaków, 

● zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel). 
English Class A1, rozdział 7: Animals 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 94 - 107). 

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

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

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

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

 1. dzikie zawodu 
2. czynności życia codziennego 
3. formy spędzania czasu wolnego 
4. zwierzęta domowe 
5. ceny 
6. sprzedawanie i kupowanie 
7. środki płatnicze 
8. praca 
9. zakupy i usługi 
10. czas Present Simple w pytaniach i przeczeniach do opisu zwierząt i ich zwyczajów 

 
UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
Uczeń: 

● częściowo poprawnie 
Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 
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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. 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● 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, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

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

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

● 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, 

● wyraża upodobania, opinie, 
uczucia i emocje stosując 
właściwe zwroty i podając 
uzasadnienia 

● zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel). 
English Class A1, rozdział 8: I like that! 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

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

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

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

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 108 – 
121). 

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

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

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

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
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 1. dyscypliny sportowe 
2. formy spędzania czasu wolnego 
3. zainteresowania 
4. pogoda 
5. pory roku 
6. zdrowy tryb życia 
7. styl życia 
8. zdrowie 

 
9. świat przyrody 
10. sprzęt sportowy 
11. czas Present Simple do opisu zdrowych nawyków i stylu życia 
12. czasowniki opisujące emocje z konstrukcją gerund 
13. zaimki w funkcji dopełnienia 
14. 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. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
● częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

● w 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, 

● wyraża opinie, uczucia i 
emocje używając prostych 
konstrukcji, 

● opisuje drzewa 
charakterystyczne dla okolicy 
używając prostego języka, 

● zapisuje i przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

– udziela prostych informacji o 
problemach związanych z ochroną 
śrdowiska 

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

Uczeń: 
● poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

● wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

● 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,  

● wyraża szczegółowe opinie, 
uczucia i emocje, pyta o 
opinie innych, 

● podaje szczegóły na temat 
drzew charakterystycznych 
dla swojego regionu, 

● swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 

● zapisuje i przekazuje 
ustnie informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (e-Panel). 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel). 
 


