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Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction 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 
Introduction 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 
Introduction 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 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction , 
czas present simple, present 
continuous. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje sposób spędzania piątkowego 
wieczoru, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje sposób spędzania piątkowego 
wieczoru, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
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BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
przeszłe i obecne życie, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, 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 1 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 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 
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 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przedstawia siebie i inne 
osoby, zaprasza, przyjmuje lub 
odrzuca zaproszenie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, 
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, 
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, 
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami różnych osób. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami 
różnych osób, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czas past 
simple, czas present simple, 
wyrażenie be supposed to, 
dopełniacz ‘s, so i because, 
konstrukcja like + -ing. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be 
supposed to, dopełniacz ‘s, so i 
because, konstrukcja like + -ing, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be supposed 
to, dopełniacz ‘s, so i because, 
konstrukcja like + -ing, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be supposed 
to, dopełniacz ‘s, so i because, 
konstrukcja like + -ing, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją rodzinę, 
swojego najlepszego przyjaciela, 
uwzględniając informacje na temat 
jego życia, rodziny, upodobań i 
wykonywanych wspólnie czynności, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, swojego 
najlepszego przyjaciela, uwzględniając 
informacje na temat jego życia, 
rodziny, upodobań i wykonywanych 
wspólnie czynności, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, swojego 
najlepszego przyjaciela, uwzględniając 
informacje na temat jego życia, rodziny, 
upodobań i wykonywanych wspólnie 
czynności, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, swojego 
najlepszego przyjaciela, uwzględniając 
informacje na temat jego życia, rodziny, 
upodobań i wykonywanych wspólnie 
czynności, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
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Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
transport w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, 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 2 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 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 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 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje pomoc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń oferuje pomoc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
przewidywaną przyszłością. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z przewidywaną 
przyszłością, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przewidywaną przyszłością, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przewidywaną przyszłością, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2, czas future 
simple, przyimki, wyrażenie be going 
to. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, 
przyimki, wyrażenie be going to, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, przyimki, 
wyrażenie be going to, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, przyimki, 
wyrażenie be going to, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłe wakacje, opisuje 
przewidywaną przyszłość, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłe wakacje, opisuje 
przewidywaną przyszłość, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na przyszłe 
wakacje, opisuje przewidywaną 
przyszłość, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na przyszłe 
wakacje, opisuje przewidywaną 
przyszłość, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, 
dotyczących przyszłości, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, 
dotyczących przyszłości, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, dotyczących 
przyszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, dotyczących 
przyszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z 
przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
z przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim 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. 

Rozumienie wypowiedzi 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, nie popełniając 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 
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 
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 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3, czas past 
continuous, czas past simple, 
przyimki, czas present simple, czas 
present continuous, but, however. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, 
czas past simple, przyimki, czas 
present simple, czas present 
continuous, but, however, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, czas 
past simple, przyimki, czas present 
simple, czas present continuous, but, 
however, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, czas 
past simple, przyimki, czas present 
simple, czas present continuous, but, 
however, popełniając bardzo liczne błędy. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
oper mydlanych, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat oper 
mydlanych, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat oper 
mydlanych, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat oper 
mydlanych, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-mail 
na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis swojego 
lub innego kraju, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-mail na 
temat ulubionej gry komputerowej, 
tworzy opis swojego lub innego kraju, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym relacjonuje 
wydarzenia z bycia świadkiem klęski 
żywiołowej, opowiadanie kryminalne, list 
e-mail na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis swojego lub 
innego kraju, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym relacjonuje 
wydarzenia z bycia świadkiem klęski 
żywiołowej, opowiadanie kryminalne, list 
e-mail na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis swojego lub 
innego kraju, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi 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 

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 

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 

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 
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tekstów, nie popełniając błędów. niewielkie błędy. dużo błędów. bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o drogę i wskazuje 
drogę, umawia się, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń pyta o drogę i wskazuje drogę, 
umawia się, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o drogę i wskazuje drogę, 
umawia się, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o drogę i wskazuje drogę, 
umawia się, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, czas 
present simple, czas past simple, 
przedimek określony the przed 
nazwami miejsc, przyimki, przedimki 
nieokreślone a/an, przyimki miejsca, 
zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
4, czas present simple, czas past 
simple, przedimek określony the przed 
nazwami miejsc, przyimki, przedimki 
nieokreślone a/an, przyimki miejsca, 
zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas 
past simple, przedimek określony the 
przed nazwami miejsc, przyimki, 
przedimki nieokreślone a/an, przyimki 
miejsca, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas 
past simple, przedimek określony the 
przed nazwami miejsc, przyimki, 
przedimki nieokreślone a/an, przyimki 
miejsca, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje 
turystyczne, projektuje przewodnik 
po wybranym mieście, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje 
turystyczne, projektuje przewodnik po 
wybranym mieście, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje turystyczne, 
projektuje przewodnik po wybranym 
mieście, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje turystyczne, 
projektuje przewodnik po wybranym 
mieście, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi 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, nie popełniając 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 
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 
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 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wybraną słynną osobę z Polski, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę 
z Polski, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę z 
Polski, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę z 
Polski, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
doświadczenia różnych osób ze 
swoimi, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje doświadczenia różnych 
osób ze swoimi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
doświadczeniami różnych osób. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
doświadczeniami różnych osób, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z doświadczeniami różnych 
osób, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z doświadczeniami różnych 
osób, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5, czas 
present perfect, ever i never, czas 
past simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, ever 
i never, czas past simple, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, ever i 
never, czas past simple, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, ever i 
never, czas past simple, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi 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, nie popełniając 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 
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 
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 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
zasady i reguły obowiązujące w 
różnych miejscach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udział rad, proponuje, 
odmawia i podaje powód odmowy, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
samopoczuciem i zdrowiem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, czas 
present simple, should/shouldn’t, 
must/mustn’t, have to/don’t have to, 
czas past simple, przyimki i 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 
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czasowniki frazalne. popełniając nieliczne błędy. popełniając liczne błędy. popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje służby 
porządkowe w Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 


