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Spis treści 

 

1. Sposób informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych,  ocenianiu, 

warunkach oraz trybie uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana. 

2. Podstawowe umiejętności, które uczniowie powinni osiągnąć by otrzymać 

poszczególne oceny. 

3. Szczegółowy spis  wiedzy i umiejętności, jakie powinni osiągnąć uczniowie by 

otrzymać poszczególne oceny. 

4. Umiejętności, które uczniowie z dysfunkcjami powinni osiągnąć by otrzymać 

poszczególne oceny. 

5. Sposoby informowania uczniów o ocenach cząstkowych z poszczególnych form 

aktywności oraz ustalenie częstotliwości oceniania. 

6. Narzędzia sprawdzające stopień opanowania wiadomości i umiejętności, zasady 

przeprowadzania sprawdzianów, klasówek oraz ustalenie form poprawiania oceny 

ze sprawdzianów. 

7. Ustalenie ilości prac domowych, częstotliwości oraz czasu na ich przygotowanie. 

8. Ustalenie sposobów wskazywania kierunków dalszej pracy uczniów. 

9. Warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.  

10. Ocenianie prac dodatkowych.  
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1. Sposób informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, 

ocenianiu, warunkach oraz trybie uzyskania oceny rocznej 

wyższej niż przewidywana. 

 

W pierwszym tygodniu nauki uczniowie otrzymują informację ustną dotyczącą zasad 

pracy podczas lekcji z języka angielskiego oraz zostają zapoznani z wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne oceny w formie pisemnej. Informacje uzupełniające 

przekazywane są uczniom na bieżąco. Wymagania edukacyjne, sposoby oceniania, tryb 

oraz warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana z języka angielskiego w 

klasie V znajdują się również w dziale plików na oficjalnej stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu. 

 

2. Podstawowe umiejętności, które uczniowie powinni osiągnąć 

by otrzymać poszczególne oceny. 

 

Wymagania te zostały opracowane na podstawie dokumentu „Modern Languages 

Learning, Teaching, Assessment” wydanego przez Komisję Edukacyjną Rady Europy. 

 

 Ocena 6 (celująca) 

 

Kryteria w poszczególnych sprawnościach jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres 

wiedzy i umiejętności przekraczający treści programowe. 

 

 Ocena 5 (bardzo dobra) 

 

MÓWIENIE: 

- Uczeń mówi płynnie z zastosowaniem różnorodnych poznanych struktur gramatycznych 

oraz słownictwa. 

- Uczeń mówi w naturalnym tempie. 
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- Uczeń bezbłędnie wybiera  styl i formę wypowiedzi. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: 

- Uczeń potrafi zrozumieć sens różnorodnych komunikatów, wyodrębnić w wysłuchanym 

komunikacie zarówno główną ideę wypowiedzi jak również żądane informacje. 

- Uczeń rozumie pytania i polecenia nauczyciela. 

CZYTANIE: 

- Uczeń potrafi płynnie czytać ze zrozumieniem teksty i dialogi.  

- Uczeń stosuje poprawną intonację. 

- Uczeń potrafi domyślać się znaczenia nieznanych wyrazów w oparciu o kontekst, 

wyodrębnia żądane informacje i rozumie ogólny sens. 

PISANIE: 

- Uczeń potrafi sformułować bogatą leksykalnie i poprawną gramatycznie wypowiedź 

pisemną.  

- Uczeń używa poprawnej pisowni i interpunkcji. 

 

 Ocena 4 (dobra) 

 

MÓWIENIE:  

- Uczeń mówi z zastosowaniem prawidłowej wymowy i gramatyki, błędy językowe 

nieznacznie zakłócają komunikację. 

- Uczeń mówi w tempie zbliżonym do naturalnego. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: 

- Uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens oraz większość kluczowych informacji wypowiedzi. 

CZYTANIE: 

- Uczeń czyta w większości poprawnie  i płynnie. 

- Uczeń potrafi sam poprawić popełnione błędy. 

- Uczeń rozumie ogólny sens oraz potrafi odszukać większość żądanych informacji. 
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PISANIE: 

- Uczeń potrafi sformułować wypowiedź pisemną poprawna gramatycznie i leksykalnie. 

- Uczeń sporadyczne popełnia błędy i nie zakłócają one komunikacji. 

- Uczeń pisze prace spełniając warunek ilości słów. 

 

 Ocena 3 (dostateczna) 

 

MÓWIENIE:  

- Uczeń stosuje poprawną wymowę, popełnione błędy nie zakłócają komunikacji. 

- Uczeń mówi w wolnym tempie.  

- Uczeń tworzy zdania proste. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: 

- Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów. 

- Uczeń wyszukuje część żądanych informacji. 

CZYTANIE: 

- Uczeń czyta w wolnym tempie. 

- Uczeń częściowo stosuje poprawną wymowę. 

- Uczeń rozumie częściowo ogólny sens i potrafi wyszukiwać żądane informacje. 

PISANIE: 

- Uczeń potrafi sformułować prostą wypowiedź. 

- Uczeń popełnia błędy w pisowni oraz gramatyczne, które częściowo utrudniają 

komunikację.  

- Uczeń spełnia warunek ilości słów. 
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 Ocena 2 (dopuszczająca) 

 

MÓWIENIE: 

- Uczeń wypowiada się popełniając dużo błędów utrudniających komunikację. 

- Uczeń potrafi z pomocą nauczyciela poprawić większość błędów.  

- Uczeń potrzebuje dużego wsparcia ze strony nauczyciela. 

- Uczeń dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa. 

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU: 

- Uczeń czasami rozumie ogólny sens komunikatów. 

- Uczeń rozumie pojedyncze informacje. 

CZYTANIE: 

- Uczeń popełnia bardzo dużo błędów. 

- Uczeń czyta bardzo powoli, potrzebuje pomocy i wsparcia nauczyciela. 

-Uczeń rozumie tylko niektóre informacje i domyśla się ogólnego sensu. 

PISANIE: 

- Uczeń popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych w pisowni, ale pojedyncze zdania są 

zrozumiałe.  

-Uczeń uczeń potrafi  przy pomocy nauczyciela poprawić niektóre błędy. 

 

 Ocena 1 (niedostateczna) 

 

- Uczeń nie opanował minimum umiejętności w zakresie sprawności językowych 

(mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie). Pomoc i wsparcie nauczyciela nie 

przynosi efektu. 
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3. Szczegółowy spis wiedzy i umiejętności, jakie powinni 

osiągnąć uczniowie by otrzymać poszczególne oceny. 

 

 Aby uzyskać oceną celującą, umiejętności ucznia powinny przewyższać 

umiejętności na ocenę bardzo dobrą.  

 

 Aby uzyskać ocenę  bardzo dobrą, uczeń powinien opanować  

następujące umiejętności: 

 

 opis miejsc: 

- uczeń w sposób płynny opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych 

przedmiotów , mebli i sprzętów, nie popełniając większych błędów. 

 

-  uczeń w sposób płynny opisuje różne pomieszczenia, stosując różnorodne 

słownictwo, nie popełniając większych błędów. 

- uczeń w sposób płynny opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając 

jego elementy oraz swoją opinię na jego temat, nie popełniając większych błędów. 

 

- uczeń w sposób płynny opisuje położenie różnych miejsc w mieście, nie 

popełniając większych błędów 
 

 

 opis ludzi: 

- uczeń w sposób płynny opisuje ludzi i ich umiejętności, nie popełniając 

większych błędów. 

 

-  uczeń w sposób płynny opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, nie 

popełniając większych błędów. 

 

-  uczeń w sposób płynny opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając 

podstawowe informacje na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, nie popełniając 

większych błędów. 

- uczeń w sposób płynny opisuje osobę, którą podziwia, nie popełniając większych 

błędów. 

 

 

 

 opis przedmiotów/ zwierząt: 

- uczeń w sposób płynny opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i 

umiejętności, nie popełniając większych błędów. 
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 opis czynności: 

- uczeń w sposób płynny opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, 

uwzględniając ilość potrzebnych składników, nie popełniając większych błędów. 

 

- uczeń w sposób płynny opisuje czynności odbywające się w momencie 

mówienia, sposoby korzystania z komputera, nie popełniając większych błędów. 

 

- uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie 

popełniając większych błędów. 

 
 

 opis upodobań: 

- uczeń w sposób płynny opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych 

wykonawców muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i 

musicali, nie popełniając większych błędów. 

 

 rozumienie wypowiedzi: 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo  i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1 - Ubrania 

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2 – Moja 

szkoła  i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 – Muzyka  

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając 

błędów. 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 – Świat 

cyfrowy i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 

popełniając błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 - Przyroda 

i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 – Moje 
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miasto  i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 – Ludzie  i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 – Na 

świecie  i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 

popełniając błędów 

 

 

 reagowanie ustne: 

- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w 

sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, 

podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między 

innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania. 

 

- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w 

sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych 

informacji na swój temat. 

 

- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w 

sytuacjach komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów w sklepie 

elektronicznym i pytaniem o cenę. 

 

- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, właściwie i zrozumiale reaguje w 

sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem 

drogi. 
 

 

 wyrażanie opinii: 

- uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, nie popełniając 

większych błędów. 

 

- uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych 

niebezpiecznych zwierząt, nie popełniając większych błędów. 

 

-  uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych 

zawodów, nie popełniając większych błędów. 
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 tworzenie tekstu pisemnego: 

- uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na 

jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na 

urodziny, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

 

-  uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje 

projekt menu do szkolnej stołówki, nie popełniając większych błędów i stosując 

właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, nie popełniając większych 

błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

- uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w codziennym życiu, nie popełniając większych błędów i 

stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, nie 

popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, 

uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, nie 

popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

- uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, nie popełniając 

większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

- uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, nie 

popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 
 

 

 zachowanie społeczne i interakcja: 

- uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując 

właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. 

 

-  uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie 

propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując właściwe formy 

grzecznościowe, nie popełniając większych błędów. 

- uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne 

spędzenie czasu, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając 

większych błędów. 

 

- uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując właściwe formy 

grzecznościowe, nie popełniając większych błędów.  
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 udzielanie i uzyskiwanie informacji: 

- uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem 

różnych przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności 

dnia codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt. 

 

-  uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z 

czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie. 

 

- uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z 

przebywaniem różnych osób w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i 

osobami znajdującymi się w określonych pomieszczeniach. 

 

-  uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z 

przynależnością różnych przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili 

czynnościami, korzystaniem z różnych urządzeń elektronicznych. 

 

- uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z cechami 

zwierząt, ludzi i miejsc. 

 

- uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z planami 

zawodowymi. 

-  uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z 

wykonywanymi w przeszłości czynnościami i wydarzeniami z przeszłości. 

 

 

 gramatyka i słownictwo: 

- uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, 

m.in., nazwy członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy 

czynności higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów 

żywnościowych), twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, 

czasownik have got, czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe 

(object pronouns), zaimki osobowe. 

 

-  uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., 

nazwy ubrań, czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), 

czas present simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got. 

 

-  uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., 

nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i 

elementów wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), 

some, any, przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki policzalne 

i niepoliczalne. 

 

- uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 

gatunków muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności 

wykonywanych w wolnym czasie), czas present continuous 
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- uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., 

słownictwo związane z komputerami i technologią informacyjno-komunikacyjną, 

wyrażenia związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present 

continuous, zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because. 

 

- uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 

elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i 

najwyższym. 

 

- uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 

miejsc i instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w 

czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w czasie past simple. 

- uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 

zawodów i miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w 

Londynie), czas past simple, czasowniki regularne i nieregularne. 

 

- uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 

państw, narodowości, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas 

past simple, przysłówki. 

 

 porównywanie: 

- uczeń w sposób płynny porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w 

przeczytanym tekście, nie popełniając większych błędów. 

 

- uczeń w sposób płynny porównuje swoje miasto i inne miasta, nie popełniając 

większych błędów. 

 

 

 Aby uzyskać ocenę  dobrą uczeń powinien opanować  następujące 

umiejętności: 

 

 opis miejsc: 

- uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów , mebli 

i sprzętów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując w miarę różnorodne słownictwo, 

popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy 

oraz swoją opinię na jego temat, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
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 opis ludzi: 

- uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

- uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając niewielkie 

błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje 

na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 opis przedmiotów/ zwierząt: 

- uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 

popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 
 

 

 opis czynności: 

- uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość 

potrzebnych składników, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające 

na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby 

korzystania z komputera, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające 

na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
 

 

 opis upodobań: 

- uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców 

muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając 

niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 rozumienie wypowiedzi: 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1  i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 
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- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2  i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

 

 
 

 reagowanie ustne: 

- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje 

w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i 

innych osób, podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, 

dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania, popełniając 

niewielkie błędy językowe. 

 

- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje 

w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i 

podawaniem ogólnych informacji na swój temat, popełniając niewielkie błędy 

językowe. 

 

- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje 

w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów w 

sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę, popełniając niewielkie błędy językowe. 
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- uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, w miarę zrozumiale i adekwatnie reaguje 

w typowych sytuacjach komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę i 

wskazywaniem drogi, popełniając niewielkie błędy językowe. 

 

 

 

 wyrażanie opinii: 

- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, nie popełniając większych 

błędów, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

-  uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, popełniając 

niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 tworzenie tekstu pisanego: 

- uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na 

jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na 

urodziny, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

 

- uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje 

projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając niewielkie 

błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę 

właściwą formę i styl. 

 

- uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w codziennym życiu, popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, 

popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, 

uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, popełniając 

niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w 

miarę właściwą formę i styl. 

 

- uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, popełniając niewielkie 

błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę 

właściwą formę i styl. 

 

- uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, 

popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. 
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 zachowanie społeczne i interakcja: 

- uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując 

właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

-  uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie 

propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując właściwe formy 

grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne 

spędzenie czasu, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając niewielkie 

błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując właściwe formy 

grzecznościowe i popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi. 
 

 

 

 udzielanie i uzyskiwanie informacji: 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych 

przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia 

codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając drobne 

błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami wykonywanymi 

w wolnym czasie, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi. 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przebywaniem różnych osób 

w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w 

określonych pomieszczeniach, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające 

na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przynależnością różnych 

przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z 

różnych urządzeń elektronicznych, popełniając drobne błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z cechami zwierząt, ludzi i 

miejsc, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z planami zawodowymi, 

popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi w przeszłości 

czynnościami i wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy językowe, 

nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 
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 gramatyka i słownictwo: 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 

członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności 

higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), 

twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, 

czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki 

osobowe, popełniając nieliczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 

czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present 

simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając nieliczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 

pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów 

wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, 

przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne, popełniając nieliczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków 

muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w 

wolnym czasie), czas present continuous, popełniając nieliczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 

związane z komputerami i technologią informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia 

związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present continuous, 

zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because, popełniając nieliczne 

błędy. 

 

-  uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 

elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i 

najwyższym, popełniając nieliczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i 

instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w czasie 

teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w czasie past simple, popełniając 

nieliczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i 

miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas 

past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając nieliczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, 

narodowości, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas past 

simple, przysłówki, popełniając nieliczne błędy. 
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 porównywanie: 

- uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, 

popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

- uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, popełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 

 Aby uzyskać ocenę  dostateczną,  uczeń powinien opanować  następujące 

umiejętności: 

 

 opis miejsc: 

- uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów , mebli 

i sprzętów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

-  uczeń opisuje różne pomieszczenia, stosując podstawowe słownictwo, 

popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy 

oraz swoją opinię na jego temat, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, popełniając błędy językowe, 

które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi 

 

 

 

 opis ludzi: 

- uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

-  uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając błędy 

językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje 

na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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 opis przedmiotów/ zwierząt: 

- uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 

popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 
 

 

 opis czynności: 

- uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość 

potrzebnych składników, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby 

korzystania z komputera, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, 

które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 opis upodobań: 

- uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców 

muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając 

błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 
 

 

 rozumienie wypowiedzi: 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1  i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

-  uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2  i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
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wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

 

 

 reagowanie ustne: 

- uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 

komunikacyjnych związanych z przedstawianiem siebie i innych osób, 

podawaniem informacji związanych z danymi osobowymi, dotyczących między 

innymi pochodzenia i miejsca zamieszkania , często wzorując się na modelu 

rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 

komunikacyjnych związanych z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji 

na swój temat, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy 

nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 

komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i 

pytaniem o cenę, często wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy 

nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

-  uczeń uczestniczy w bardzo prostej rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 

komunikacyjnych związanych z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi, często 

wzorując się na modelu rozmowy i korzystając z pomocy nauczyciela, popełniając 

błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 
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 wyrażanie opinii: 

- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, popełniając 

błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, nie popełniając większych 

błędów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 
 

 

 tworzenie tekstu pisanego: 

- uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na 

jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na 

urodziny, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

 

- uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje 

projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując 

częściowo właściwą formę i styl. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając błędy 

językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

 

- uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w codziennym życiu, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując 

częściowo właściwą formę i styl. 

- uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, 

popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, 

uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, popełniając 

błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

 

- uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, popełniając błędy 

językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 

 

- uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, 

popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. 
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 zachowanie społeczne i interakcja: 

- uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, stosując 

częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które 

w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie 

propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, stosując częściowo odpowiednie 

formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i prowadzi krótką rozmowę 

telefoniczną, podczas której proponuje wspólne spędzenie czasu, stosując 

częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które 

w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, stosując częściowo odpowiednie 

formy grzecznościowe, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 udzielanie i uzyskiwanie informacji: 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami wykonywanymi 

w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych 

przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia 

codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy 

językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

-  uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przebywaniem różnych osób 

w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w 

określonych pomieszczeniach, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przynależnością różnych 

przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z 

różnych urządzeń elektronicznych, popełniając błędy językowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z cechami zwierząt, ludzi i 

miejsc, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z planami zawodowymi, 

popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 
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- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi w przeszłości 

czynnościami i wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
 

 

 gramatyka i słownictwo: 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 

członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności 

higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), 

twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, 

czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki 

osobowe, popełniając liczne błędy. 

 

-  uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 

czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present 

simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 

pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów 

wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, 

przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne, popełniając liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków 

muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w 

wolnym czasie), czas present continuous, popełniając liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 

związane z komputerami i technologią informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia 

związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present continuous, 

zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because, popełniając liczne 

błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 

elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i 

najwyższym, popełniając liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i 

instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w czasie 

teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w czasie past simple, popełniając 

liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i 

miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas 

past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, 

narodowości, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas past 

simple, przysłówki, popełniając liczne błędy. 
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 porównywanie: 

- uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, 

popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

- Uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, popełniając błędy językowe, które 

w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 Aby uzyskać ocenę  dopuszczającą,  uczeń powinien opanować  

następujące umiejętności: 

 

 opis miejsc: 

- uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, położenie różnych przedmiotów , mebli 

i sprzętów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje różne pomieszczenia, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje krajobraz, miejsca geograficzne, uwzględniając jego elementy 

oraz swoją opinię na jego temat, popełniając błędy językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje położenie różnych miejsc w mieście, popełniając błędy językowe, 

które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 opis ludzi: 

- uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje siebie i inne osoby, uwzględniając ubiór, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, uwzględniając podstawowe informacje 

na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje osobę, którą podziwia, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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 opis przedmiotów/ zwierząt: 

- uczeń opisuje różne zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 

popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 
 

 

 opis czynności: 

 

- uczeń opisuje sposób przygotowania wybranej potrawy, uwzględniając ilość 

potrzebnych składników, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje czynności odbywające się w momencie mówienia, sposoby 

korzystania z komputera, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, 

które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 opis upodobań: 

- uczeń opisuje swoje upodobania muzyczne oraz ulubionych wykonawców 

muzycznych, wyraża swoje upodobania na temat koncertów i musicali, popełniając 

błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

 

 rozumienie wypowiedzi: 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 1  i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 2  i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
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wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

- uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo i środki językowe uwzględnione w rozdziale 8 i 

wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, popełniając bardzo dużo 

błędów. 

 

 
 

 reagowanie ustne: 

- uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z 

przedstawianiem siebie i innych osób, podawaniem informacji związanych z 

danymi osobowymi, dotyczących między innymi pochodzenia i miejsca 

zamieszkania, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając 

błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

-uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z 

uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji na swój temat, korzystając w 

dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z robieniem 

zakupów w sklepie elektronicznym i pytaniem o cenę, korzystając w dużej mierze 

z pomocy nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie związanej z pytaniem o 

drogę i wskazywaniem drogi, korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, 

popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

 

 

 

 wyrażanie opinii: 

- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych niebezpiecznych zwierząt, popełniając 

błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń wyraża swoją opinię temat różnych zawodów, popełniając błędy językowe, 

które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
 

 

 tworzenie tekstu pisanego: 

- uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, uwzględniając podstawowe informacje na 

jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, upodobania itp., pisze zaproszenie na 

urodziny, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

 

- uczeń opisuje swoją szkołę i pomieszczenia w niej się znajdujące, przygotowuje 

projekt menu do szkolnej stołówki, popełniając błędy językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej 

formy i stylu. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis wybranej gwiazdy muzyki, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

 

- uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w codziennym życiu, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 

właściwej formy i stylu. 

 

- uczeń tworzy pisemny opis ilustracji przedstawiającej miejsce geograficzne, 

popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

- uczeń tworzy pisemny opis miasta lub miejscowości, w której mieszka, 

uwzględniając możliwości spędzania w niej różnych form aktywności, popełniając 

błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

 

- uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

 

- uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje poznaną ekscytujące wydarzenie, 

popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. 

 
 

 zachowanie społeczne i interakcja: 

- uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub barze, nie stosując 

właściwych form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

-  uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na takie 

propozycje zgadzając się lub udzielając odmowy, nie stosując właściwych form 
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grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje wspólne 

spędzenie czasu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając 

błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń rozmawia na temat minionych wakacji, nie stosując właściwych form 

grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
 

 

 

 udzielanie i uzyskiwanie informacji: 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych 

przedmiotów i osób w domu, miejscem wykonywania różnych czynności dnia 

codziennego, posiadaniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z czynnościami wykonywanymi 

w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przebywaniem różnych osób 

w pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami i osobami znajdującymi się w 

określonych pomieszczeniach, popełniając błędy językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przynależnością różnych 

przedmiotów, wykonywanymi w danej chwili czynnościami, korzystaniem z 

różnych urządzeń elektronicznych, popełniając błędy językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z cechami zwierząt, ludzi i 

miejsc, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z planami zawodowymi, 

popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywanymi w przeszłości 

czynnościami i wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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 gramatyka i słownictwo: 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 

członków rodziny, nazwy części domu i pomieszczeń, mebli, nazwy czynności 

higienicznych, nazwy owoców, warzyw i innych produktów żywnościowych), 

twierdzenia, pytania i przeczenia z czasownikiem to be, czasownik have got, 

czasownik can, przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe (object pronouns), zaimki 

osobowe, popełniając bardzo liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 

czynności wykonywanych w wolnym czasie, codziennych czynności), czas present 

simple, przysłówki częstotliwości, czasownik have got, popełniając bardzo liczne 

błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 

pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i elementów 

wyposażenia, nazwy napojów i jedzenia, produktów spożywczych), some, any, 

przedimki a/an, konstrukcję There is/There are, rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne, popełniając bardzo liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków 

muzycznych, instrumentów muzycznych, nazwy czynności wykonywanych w 

wolnym czasie), czas present continuous, popełniając bardzo liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 

związane z komputerami i technologią informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia 

związane z robieniem zakupów), czas present simple, czas present continuous, 

zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, spójnik because, popełniając bardzo 

liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 

elementów krajobrazu), spójnik because, przymiotniki w stopniu wyższym i 

najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i 

instytucji w mieście), przyimki miejsca, konstrukcję There is/There are w czasie 

teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be w czasie past simple, popełniając 

bardzo liczne błędy. 

 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i 

miejsc ich wykonywania, historią i atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas 

past simple, czasowniki regularne i nieregularne, popełniając bardzo liczne błędy. 

- uczeń stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, 

narodowości, słownictwo związane z podróżowaniem i turystyką), czas past 

simple, przysłówki, popełniając bardzo liczne błędy. 

 

 

 

 porównywanie: 

- uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście, 

popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

 

- uczeń porównuje swoje miasto i inne miasta, popełniając błędy językowe, które 

w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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 Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń który nie osiągnął umiejętności 

na poziomie oceny dopuszczającej 

 

 

4. Umiejętności, które uczniowie z dysfunkcjami powinni 

osiągnąć by otrzymać poszczególne oceny. 

 

Punkt ten dotyczy uczniów, którzy mają trudności w nauce i  którzy współpracują 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Z myślą o tych uczniach opracowano 

podstawowe wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych możliwości 

ucznia. Nauczyciel umożliwia tym uczniom wykonywanie projektów, zadań 

domowych na komputerze, może wydłużyć czas pisania sprawdzianu, obniżyć 

kryteria oceny z czytania ortografii, nie oceniać estetyki pisma. U uczniów 

z poważną dysgrafią, niektóre sprawdziany pisemne będą zastępowany 

indywidualnymi sprawdzianami ustnymi. U uczniów z dysfunkcjami słuchu 

obniżone zostaną kryteria ocen na które ma ona wpływ (np. rozumienie ze słuchu, 

komunikowanie się).  

 

 

5. Sposoby informowania uczniów o ocenach cząstkowych          

z danych form aktywności oraz ustalenie częstotliwości 

oceniania 

 

 Uczniowie otrzymują oceny w skali określonej w Statucie Szkoły na bazie 

przewidzianych dla klasy V treści programowych:  

 

 

a. 6-celująca (zadania wykonane bez błędów, z wykorzystaniem słownictwa i 

struktur gramatycznych przekraczających przewidziane treści 

programowe.) 

b. 5-bardzo dobra (zadanie wykonane bez błędów lub zawierające pojedyncze 

błędy, które nie utrudniają komunikacji.) 

c. 4-dobra (uczeń popełnia nieliczne błędy, które nie utrudniają komunikacji) 

d. 3-dostateczna (uczeń popełnia nieliczne błędy utrudniające komunikację) 
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e. 2-dopuszczająca (uczeń popełnia dużo błędów, niektóre utrudniają 

komunikację) 

f. 1-niedostateczna (uczeń popełnia bardzo dużo błędów, które w większości 

utrudniają komunikację) 

 

 Uczniowie otrzymują oceny w ramach następujących umiejętności, które 

zaznaczone są w dzienniku 

 

S- Speaking – mówienie w języku angielskim 

- Uczniowie oceniani są na bieżąco w trakcie całego roku - przynajmniej jedna 

ocena na półrocze. 

- Nauczyciel informuje ucznia ustnie o ocenie, następnie wpisuje ją do dzienniczka 

ocen ucznia lub zeszytu ucznia w przypadku kiedy uczeń nie dysponuje na daną 

chwilę dzienniczkiem ocen. 

 

L- Listening - słuchanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania: prawda/ 

fałsz  

-  Uczniowie oceniani są w miarę możliwości na bieżąco w trakcie całego roku 

szkolnego – przynajmniej jedna ocena na półrocze. 

- W przypadku testu ze słuchania ze zrozumieniem, ocena znajduje się na teście. 

Rodzice proszeni są o podpisanie takiego testu, co jest równoznaczne z 

zapoznaniem się rodzica z oceną dziecka. 

 

R- Reading – czytanie ze zrozumieniem tekstu w języku angielskim i 

odpowiadania na pytania: prawda/fałsz  

- Uczniowie oceniani są w miarę możliwości na bieżąco przez cały rok szkolny -  

przynajmniej jedna ocena na półrocze. 

- W przypadku testu z czytania ze zrozumieniem, ocena znajduje się na teście. 

Rodzice proszeni są o podpisanie takiego testu, co jest równoznaczne z 

zapoznaniem się rodzica z oceną dziecka. 
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W- Writing - pisanie krótkich i dłuższych wypowiedzi pisemnych  

- Uczniowie oceniani są w miarę możliwości na bieżąco przez cały rok szkolny – 

przynajmniej jedna ocena na półrocze. 

- Ocena znajduje się na pracy pisemnej ucznia. Rodzice proszeni są o podpisanie 

takiej pracy, co jest równoznaczne z zapoznaniem się rodzica z oceną dziecka. 

 

T- Testy gramatyczno- leksykalne 

- Uczniowie oceniani są po każdym dziale w  książce. 

- Ocena z testu znajduje się na pracy ucznia. Rodzice proszeni są o podpisanie 

takiej pracy, co jest równoznaczne z zapoznaniem się rodzica z oceną dziecka. 

 

P- Projekt - krótkie wypowiedzi pisemne wraz z ilustracją plastyczną  

- Uczniowie oceniani są  na bieżąco, stosowane są odrębna kryteria oceniania 

(kryteria oceny prac projektowych znajdują się w ostatnim punkcie tego 

dokumentu)  

- Nauczyciel informuje ucznia ustnie o ocenie, następnie wpisuje ją do dzienniczka 

ocen ucznia lub zeszytu ucznia w przypadku kiedy uczeń nie dysponuje na daną 

chwile dzienniczkiem ocen. 

A- Aktywność – zaangażowanie ucznia w naukę w trakcie lekcji, dodatkowe 

zadanie typu pomoce naukowe, przygotowanie informacji lub wystawki na podany 

temat, aktywny udział w dyskusji w języku angielskim  

- Uczeń oceniany jest tylko wtedy, gdy aktywność wynika z jego własnej 

inicjatywy, ocena taka ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy i 

twórczego rozwiązywania problemów. 

- Uczniowie oceniani są na bieżąco. 

- Nauczyciel informuje ucznia ustnie o ocenie, następnie wpisuje ją do dzienniczka 

ocen ucznia lub zeszytu ucznia w przypadku kiedy uczeń nie dysponuje na daną 

chwile dzienniczkiem ocen. 
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BZ –Brak zadania domowego, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń 

Częste braki skutkują oceną niedostateczną - 5 minusów = ocena 

niedostateczna 

- Zadanie domowe i podręczniki sprawdzane są na bieżąco. 

- Zadanie może być sprawdzane kilka razy na semestr. 

- Sprawdzana jest poprawność merytoryczna oraz estetyka pracy. 

- Nauczyciel informuje ucznia ustnie o minusie lub ocenie, następnie wpisuje 

ocenę  do dzienniczka ocen ucznia lub zeszytu ucznia w przypadku kiedy uczeń nie 

dysponuje na daną chwile dzienniczkiem ocen. 

 

6. Narzędzia sprawdzające stopień opanowania wiadomości i 

umiejętności, zasady przeprowadzania sprawdzianów, 

klasówek oraz ustalenie form poprawiania oceny ze 

sprawdzianów. 

 Test gramatyczno leksykalny: 

 obejmuje cały dział, pisany jest po przerobieniu materiału z danego działu. 

 zadania różnego rodzaju (otwarte, zamknięte) i o różnym stopniu 

trudności. 

 zapowiedziany na tydzień przed i wpisany do dziennika. 

 sprawdzony i oddany do tygodnia od napisania. 

 informacja o ocenie znajduje się na danej pracy. 

 poprawa oceny  niedostatecznej w terminie ustalonym z nauczycielem do 

tygodnia od omówienia testu. 

 uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela zaraz 

po powrocie ze zwolnienia celem ustalenia trybu i terminu uzupełnienia 

zaległości zarówno w opanowaniu materiału jak i ocenach (sprawdziany, 

zadania). 

 uczeń mający trudności w opanowaniu materiału, przerobionego na 

zajęciach podczas jego nieobecności, powinien zwrócić się do nauczyciela 

o pomoc. 
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 uczeń, który opuścił tydzień lub więcej zajęć ma prawo uzgodnić z 

nauczycielem terminy wykonania i napisania zaległych i bieżących zadań 

oraz sprawdzianów. 

 sprawdzian jest do wglądu dla rodziców 

 

 Kartkówka: 

 obejmuje materiał z ostatniego tematu, trwa nie dłużej niż 15 minut. 

 niezapowiedziana, minimum 2 kartkówki na semestr. 

 sprawdzona i oddana na następnej lekcji. 

 informacja o ocenie na kartkówce. 

 nie ma możliwości poprawy. 

 Odpowiedź ustna: 

 uczniowie oceniani są na bieżąco w trakcie całego roku- przynajmniej 

jedna ocena na semestr. 

 zakres wiadomości: 3 ostatnie lekcje oraz ogólne podstawowe wiadomości. 

 poprawa oceny jest możliwa i następuje z inicjatywy ucznia, obie oceny są 

wpisywane do dziennika. 

 nauczyciel informuje ucznia ustnie o ocenie, następnie wpisuje ją do 

dzienniczka ocen ucznia lub zeszytu ucznia w przypadku kiedy uczeń nie 

dysponuje na daną chwile dzienniczkiem ocen. 

 

 

 

7. Ustalenie ilości prac domowych, częstotliwości oraz czasu na 

ich przygotowanie 

 

 Uzupełnianie ćwiczeń - praca zadawana na bieżąco, do zrobienia na kolejną 

lekcję 

 Ustne utrwalanie lekcji – praca zadawana na bieżąco, na kolejna lekcję 

 Inny rodzaj pracy domowej  - czas na przygotowanie ustalony w zależności 

od potrzeb. 

 

 

 



 

35 

 

8. Ustalenie sposobów wskazywania kierunków dalszej pracy 

uczniów 

 

 Sprawdzian - naniesienie poprawek, odsyłanie do konkretnej struktury 

gramatycznej, słownictwa i ich zastosowania. 

 Kartkówka -  naniesienie poprawek. 

 Praca domowa - wskazanie błędów i sposobów jej poprawy. 

 Prace dodatkowe – ocena pracy, wskazania błędów i sposobów ulepszenia pracy. 

 Odpowiedź ustna – omówienie odpowiedzi ustnej na bieżąco. 

 

   9. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego 

 Począwszy od klasy IV uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić 

się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela prowadzącego język angielski o 

ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka 

angielskiego. 

 Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną jeżeli:  

 Spełnia wymagania na ocenę przewidywaną 

 Jego nieobecności na zajęciach są uzasadnione i usprawiedliwione 

 Jego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi zastrzeżeń 

 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwrócili się do nauczyciela 

prowadzącego język angielski z pisemnym wnioskiem o uzyskanie wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej w ciągu dwóch dni od 

otrzymania informacji o ocenie przewidywanej 

 Ocena z języka angielskiego o jaką zamierza ubiegać się uczeń, musi być 

wymieniona we wniosku, o którym mowa w pierwszym podpunkcie i może być 

wyższa tylko o jeden stopień od oceny przewidywanej. 

 Nauczyciel prowadzący język angielski zobowiązany jest dokonać analizy 

zasadności wniosku. 

 W przypadku uznania za uzasadniony wniosku dotyczącego uzyskania wyższej niż 

przewidywana oceny z języka angielskiego, nauczyciel prowadzący język 

angielski: 
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 Ustala termin sprawdzenia wiedzy umiejętności, nie później niż dwa dni od 

daty wpłynięcia wniosku i pisemnie informuje o tym ucznia lub Jego 

rodziców (prawnych opiekunów) 

 Wyznacza zakres materiału, z którego będzie sprawdzana wiedza i 

umiejętności i pisemnie informuje o tym ucznia lub jego rodziców 

(opiekunów prawnych) 

 Dokonuje sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formie pisemnej, 

ustnej, lub zadań praktycznych 

 Ustala ocenę 

 Sporządza protokół 

 Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzenia wiedzy i umiejętności w wyznaczonym 

terminie, nie wyznacza się terminu dodatkowego. 

 Ustalona w ten sposób ocena klasyfikacyjna z języka angielskiego nie może być 

niższa od przewidywanej i jest ostateczna w tym trybie postępowania. 

 W obydwu przypadkach o wyniku postępowania uczeń i jego rodzice powiadamiani 

są w formie pisemnej 

 

11. Ocenianie prac dodatkowych 

 

 Celujący: praca zawiera wiele różnorodnych informacji, użyty język wykracza 

poza treści poznane na zajęciach, praca nie zawiera błędów językowych a jej 

forma znacznie wyróżnia się pomysłowością i niepowtarzalnością. Prezentacja 

projektu przyciąga uwagę odbiorców, jest płynna i poprawna językowo. 

 

 Bardzo dobry: praca zawiera wiele informacji, jest napisana poprawną 

angielszczyzną, nie zawiera błędów. Zawiera elementy świadczące o dużym 

zaangażowaniu i ilości włożonej w nią pracy. Prezentacja jest płynna i pomysłowa. 

 

 Dobry: praca zawiera dużo informacji a ich treść może zawierać drobne błędy. 

Forma projektu jest ciekawa a prezentacja stara się przyciągnąć uwagę 

odbiorców, prezentujący mogą popełniać drobne błędy językowe podczas 

prezentacji. 

 

 Dostateczny: praca zawiera informacje z jednego źródła i jest niepełna. Treść 

wyróżnia się dużą ilością błędów jednak pozwalająca na zrozumienie tekstu. Praca 
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wymagała pewnego zaangażowania ale forma projektu nie wyróżnia się w swojej 

pomysłowości. Prezentacja nie jest płynna i świadczy o słabym przygotowaniu 

uczniów. 

 

 Dopuszczający: Praca zawiera mało informacji a treść zawiera bardzo dużo 

błędów, utrudniających zrozumienie. Praca nie wymagała dużego wkładu pracy a 

forma projektu jest powielona i niedbale przygotowana. Prezentacja nie 

przygotowana, spontaniczna. Poprawność językowa słaba. 

 

 Niedostateczny: praca zawiera śladowe informacje, opiera się głównie na szacie 

graficznej. Tekst zawiera wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie. Widać 

brak zaangażowania w przygotowanie projektu i brak umiejętności prezentacji 

projektu. 


