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WELCOME

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje dane personalne, na-
zwy części ciała człowieka,
nazwy zwierząt i nazwy
kolorów.
 Z trudem i popełniając
błędy podaje nazwy dni
tygodnia.
 Słabo zna i z trudem po-
daje podstawowe przymiot-
niki opisujące ludzi.
 Słabo zna i z trudem po-
daje czasowniki i wyrażenia
związane z nauką języka.
 Nieudolnie tworzy liczbę
mnogą rzeczowników.
 Słabo zna i z trudem po-
daje nieregularną formę
liczby mnogiej.
 Ma trudności
z poprawnym tworzeniem
trybu rozkazującego.
 Nieudolnie posługuje się
konstrukcją Let’s (do).
 Ma trudności
z rozumieniem poleceń
nauczyciela dotyczących
sytuacji w klasie, nieudolnie
na nie reaguje.
 Ma trudności z rozumie-
niem ogólnego sensu wy-
powiedzi.
 Często popełnia błędy w

ocena
dostateczna

 Częściowo zna i podaje
dane personalne, nazwy
części ciała człowieka, na-
zwy zwierząt i nazwy kolo-
rów.
 Czasem popełniając błę-
dy, podaje nazwy dni tygo-
dnia.
 Popełniając dość liczne
błędy, podaje podstawowe
przymiotniki opisujące ludzi.
 Z pewnym trudem podaje
czasowniki i wyrażenia
związane z nauką języka.
 Tworzy liczbę mnogą
rzeczowników, popełniając
dość liczne błędy.
 Częściowo zna i podaje
nieregularną formę liczby
mnogiej.
 Ma pewne trudności
z poprawnym tworzeniem
trybu rozkazującego.
 Czasem popełniając błę-
dy, posługuje się konstruk-
cją Let’s (do).
 Czasem reaguje popraw-
nie na polecenia nauczycie-
la dotyczące sytuacji w
klasie.
 Czasem rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Znajduje proste informacje

ocena
dobra

W większości zna i na
ogół poprawnie podaje dane
personalne, nazwy części
ciała człowieka, nazwy zwie-
rząt i nazwy kolorów.
 Na ogół poprawnie podaje
nazwy dni tygodnia.
 Popełniając drobne błędy,
podaje podstawowe przy-
miotniki opisujące ludzi.
 Podaje czasowniki
i wyrażenia związane
z nauką języka, popełniając
drobne błędy.
 Tworzy liczbę mnogą
rzeczowników, popełniając
nieliczne błędy.
 Zna i przeważnie popraw-
nie podaje nieregularną
formę liczby mnogiej.
 Tworzy tryb rozkazujący
i na ogół poprawnie się nim
posługuje.
 Popełniając drobne błędy,
posługuje się konstrukcją
Let’s (do).
 Na ogół reaguje popraw-
nie na polecenia nauczycie-
la dotyczące sytuacji
w klasie.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.

ocena
bardzo dobra

 Zna i poprawnie podaje
dane personalne, nazwy
części ciała człowieka, na-
zwy zwierząt i nazwy kolo-
rów.
 Zna i niemal bezbłędnie
podaje nazwy dni tygodnia.
 Niemal bezbłędnie podaje
podstawowe przymiotniki
opisujące ludzi.
 Podaje i prawie zawsze
poprawnie stosuje czasow-
niki i wyrażenia związane
z nauką języka.
 Niemal bezbłędnie tworzy
liczbę mnogą rzeczowników.
 Zna i prawie zawsze po-
prawnie podaje nieregularną
formę liczby mnogiej.
 Tworzy tryb rozkazujący
i bez trudu się nim posługu-
je.
 Bez trudu posługuje się
konstrukcją Let’s (do).
 Reaguje niemal bezbłęd-
nie na polecenia nauczycie-
la dotyczące sytuacji
w klasie.
 Prawie zawsze rozumie
ogólny sens prostych i bar-
dziej złożonych wypowiedzi.
 Z łatwością znajduje pro-
ste informacje w wypowie-

ocena
celująca

 Zna i zawsze poprawnie
podaje dane personalne,
nazwy części ciała człowie-
ka, nazwy zwierząt i nazwy
kolorów.
 Zna i bezbłędnie podaje
nazwy dni tygodnia.
 Swobodnie podaje przy-
miotniki opisujące ludzi.
 Podaje i zawsze popraw-
nie stosuje czasowniki
i wyrażenia związane
z nauką języka.
 Bezbłędnie tworzy liczbę
mnogą rzeczowników, po-
trafi samodzielnie, podając
przykłady, wyjaśnić zasady
tworzenia liczby mnogiej.
 Zna i bezbłędnie podaje
nieregularną formę liczby
mnogiej.
 Bez problemu tworzy tryb
rozkazujący i bezbłędnie się
nim posługuje.
 Bezbłędnie posługuje się
konstrukcją Let’s (do).
 Reaguje bezbłędnie na
polecenia nauczyciela doty-
czące sytuacji w klasie.
 Bezbłędnie rozumie ogól-
ny sens prostych złożonych
wypowiedzi.
 Z łatwością znajduje w



wyszukiwaniu prostych
informacji w wypowiedzi
 Z dużą trudnością znajdu-
je w wypowiedzi bardziej
złożone informacje.
 Ma trudności z rozumie-
niem ogólnego sensu pro-
stych tekstów.
 Z trudnością znajduje w
tekście określone informa-
cje.
 Popełniając liczne błędy,
nieudolnie tworzy proste
wypowiedzi ustne: opisuje
przedmioty i zwierzęta,
określając ich kolory; opisuje
ludzi, podając nazwy części
ciała i posługując się pod-
stawowymi przymiotnikami.
 Popełniając liczne błędy,
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje
postacie/osoby/zwierzęta,
przedstawia tygodniowy
plan zajęć.
 Nieudolnie reaguje w
prostych sytuacjach.
 Uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
wyglądu zwierząt i ludzi,
popełniając liczne błędy.
 Popełniając liczne błędy,
nakazuje, zakazuje i instruu-
je w sytuacjach szkolnych
oraz reaguje na nakazy i
zakazy.
 Popełniając liczne błędy,
proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje dotyczące
uczenia się.

w wypowiedzi, czasem po-
pełniając błędy.
 Z pewną trudnością znaj-
duje w wypowiedzi bardziej
złożone informacje.
 Najczęściej rozumie sens
prostych tekstów.
 Częściowo znajduje w
tekście określone informa-
cje.
 Czasami popełniając błę-
dy, tworzy proste wypowie-
dzi ustne: opisuje przedmio-
ty i zwierzęta, określając ich
kolory, opisuje ludzi; poda-
jąc nazwy części ciała i
posługując się podstawo-
wymi przymiotnikami.
 Popełniając dość liczne
błędy, tworzy, sam lub z
pomocą nauczyciela, bardzo
proste wypowiedzi pisemne:
opisuje posta-
cie/osoby/zwierzęta, przed-
stawia tygodniowy plan
zajęć.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach.
 Uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
wyglądu zwierząt i ludzi,
czasem popełniając błędy.
 Nie zawsze poprawnie
nakazuje, zakazuje i instruu-
je w sytuacjach szkolnych
oraz reaguje na nakazy i
zakazy.
 Nie zawsze poprawnie
proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje dotyczące
uczenia się.

 Znajduje proste informacje
w wypowiedzi.
 Bez większego trudu
znajduje w wypowiedzi bar-
dziej złożone informacje.
 Rozumie sens prostych
tekstów.
 Bez większego trudu
znajduje w tekście określone
informacje.
 Popełniając nieliczne
błędy, tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi
ustne: opisuje przedmioty i
zwierzęta, określając ich
kolory; opisuje ludzi, poda-
jąc nazwy części ciała i
posługując się podstawo-
wymi przymiotnikami.
 Popełniając nieliczne
błędy, samodzielnie tworzy
proste wypowiedzi pisemne:
opisuje posta-
cie/osoby/zwierzęta, przed-
stawia tygodniowy plan
zajęć.
 Bez większego problemu
reaguje zarówno w prostych,
jak i bardziej złożonych
sytuacjach.
 Bez trudu uzyskuje i prze-
kazuje informacje odnośnie
do wyglądu zwierząt i ludzi.
 Popełniając nieliczne
błędy, nakazuje, zakazuje,
instruuje w sytuacjach
szkolnych oraz reaguje na
nakazy i zakazy.
 Popełniając drobne błędy,
proponuje, przyjmuje i od-
rzuca propozycje dotyczące
uczenia się.
 Bez większego trudu
przekazuje w języku angiel-

dzi.
 Niemal bezbłędnie rozu-
mie ogólny sens tekstu
 Bez trudu znajduje w
tekście określone informa-
cje.
 Niemal bezbłędnie tworzy
proste i bardziej złożone
wypowiedzi ustne : opisuje
przedmioty i zwierzęta,
określając ich kolory; opisuje
ludzi, podając nazwy części
ciała i posługując się pod-
stawowymi przymiotnikami.
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
opisuje posta-
cie/osoby/zwierzęta, przed-
stawia tygodniowy plan
zajęć.
 Bez problemu reaguje w
prostych sytuacjach.
 Bez trudu uzyskuje i prze-
kazuje informacje odnośnie
do wyglądu zwierząt i ludzi.
 Nakazuje, zakazuje, in-
struuje w sytuacjach szkol-
nych, niemal bezbłędnie
reaguje na nakazy i zakazy.
 Prawidłowo proponuje,
przyjmuje i odrzuca propo-
zycje dotyczące uczenia się.
 Bez trudu przekazuje w
języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wi-
zualnych.

wypowiedzi bardziej złożone
informacje.
 Bezbłędnie znajduje w
tekście określone informa-
cje.
 Bezbłędnie tworzy proste i
bardziej złożone wypowiedzi
ustne: opisuje przedmioty i
zwierzęta, określając ich
kolory; opisuje ludzi, poda-
jąc nazwy części ciała i
posługując się podstawo-
wymi przymiotnikami.
 Samodzielnie, stosując
bogate słownictwo, tworzy
wypowiedzi pisemne: opisu-
je postacie/osoby/zwierzęta,
przedstawia tygodniowy
plan zajęć.
 Bez problemu reaguje
zarówno w prostych, jak i
złożonych sytuacjach.
 Bezbłędnie uzyskuje i
przekazuje informacje odno-
śnie do wyglądu zwierząt i
ludzi.
 Nakazuje, zakazuje, in-
struuje w sytuacjach szkol-
nych, bezbłędnie reaguje na
nakazy i zakazy.
 Bezbłędnie proponuje,
przyjmuje i odrzuca propo-
zycje dotyczące uczenia się.
 Bezbłędnie przekazuje w
języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wi-
zualnych.



skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

WE ARE FRIENDS

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i popełnia liczne
błędy, posługując się liczeb-
nikami 1-100.
 Słabo zna i nieudolnie
recytuje alfabet.
 Słabo zna i z trudem po-
daje dane personalne, na-
zwy przyborów szkolnych.
 Słabo zna zaimki osobowe
i często niepoprawnie używa
ich w zdaniach.
 Popełniając liczne błędy,
buduje zdania twierdzące
z czasownikiem „być” (to be)
w czasie Present Simple.
 Słabo zna i, popełniając
liczne błędy, podaje formy
pełne i skrócone czasownika
„być”(to be) w czasie Pre-
sent Simple.
 Słabo zna i często niepo-
prawnie stosuje przedimki
nieokreślone a/an
przed rzeczownikami lub
wyrażeniami: przymiotnik(i)
+ rzeczownik.
 Słabo rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z trudem znajduje proste
informacje w wypowiedzi.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z trudnością znajduje
w prostym tekście określone

ocena
dostateczna

 Częściowo zna
i popełniając dość liczne
błędy, posługuje się liczeb-
nikami 1-100.
 Częściowo zna i recytuje
alfabet, popełniając dość
liczne błędy.
 Popełniając dość liczne
błędy, podaje dane perso-
nalne oraz nazwy przyborów
szkolnych.
 Częściowo zna zaimki
osobowe i używa ich
w zdaniach, popełniając
dość liczne błędy.
 Buduje zdania twierdzące
z czasownikiem „być” (to be)
w czasie Present Simple,
popełniając dość liczne
błędy.
 Nie zawsze poprawnie
podaje formy pełne
i skrócone czasownika
„być”(to be) w czasie Pre-
sent Simple.
 Popełniając dość liczne
błędy, stosuje przedimki
nieokreślone a/an przed
rzeczownikami lub wyraże-
niami: przymiotnik(i) + rze-
czownik.
 Rozumie ogólny sens
prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi, przy wyszu-

ocena
dobra

 Na ogół poprawnie posłu-
guje się liczebnikami 1-100.
 Zna i recytuje alfabet,
popełniając nieliczne błędy.
 Na ogół poprawnie podaje
dane personalne oraz na-
zwy przyborów szkolnych.
 Zna zaimki osobowe i na
ogół prawidłowo używa ich
w zdaniach.
 Bez większego trudu i na
ogół poprawnie buduje zda-
nia twierdzące
z czasownikiem „być” (to be)
w czasie Present Simple.
 Na ogół poprawnie podaje
formy pełne i skrócone cza-
sownika „być” (to be)
w czasie Present Simple.
 Popełniając drobne błędy,
stosuje przedimki nieokre-
ślone a/an przed rzeczowni-
kami lub wyrażeniami:
przymiotnik(i) + rzeczownik.
 Rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.
 Na ogół znajduje proste
informacje w wypowiedzi,
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji zdarza mu
się popełniać błędy.
 Rozumie sens prostych
tekstów lub fragmentów
tekstu.

ocena
bardzo dobra

 Prawie zawsze
z łatwością posługuje się
liczebnikami 1-100.
 Zna i prawie bezbłędnie
recytuje alfabet.
 Z łatwością i niemal bez-
błędnie podaje dane perso-
nalne oraz nazwy przyborów
szkolnych.
 Zna zaimki osobowe
i prawie zawsze prawidłowo
używa ich w zdaniach.
 Z łatwością i poprawnie
buduje zdania twierdzące
z czasownikiem „być” (to be)
w czasie Present Simple.
 Poprawnie podaje formy
pełne i skrócone czasownika
„być” (to be) w czasie Pre-
sent Simple.
 Niemal bezbłędnie stosuje
przedimki nieokreślone a/an
przed rzeczownikami lub
wyrażeniami: przymiotnik(i)
+ rzeczownik.
 Z łatwością rozumie
ogólny sens zarówno pro-
stych, jak i złożonych wypo-
wiedzi.
 Prawie zawsze znajduje
w wypowiedzi proste
i złożone informacje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i złożonych
tekstów oraz fragmentów
tekstu.

ocena
celująca

 Bezbłędnie posługuje się
liczebnikami 1-100.
 Zna i bezbłędnie recytuje
alfabet.
 Z łatwością i bezbłędnie
podaje dane personalne
oraz nazwy przyborów
szkolnych.
 Zna zaimki osobowe
i zawsze prawidłowo używa
ich w zdaniach.
 Bezbłędnie buduje zdania
twierdzące z czasownikiem
„być” (to be) w czasie Pre-
sent Simple.
 Zawsze poprawnie podaje
formy pełne i skrócone cza-
sownika „być” (to be)
w czasie Present Simple.
 Bezbłędnie stosuje prze-
dimki nieokreślone a/an
przed rzeczownikami lub
wyrażeniami: przymiotnik(i)
+ rzeczownik.
 Bezbłędnie rozumie ogól-
ny sens zarówno prostych,
jak i złożonych wypowiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
złożone informacje.
 Bezbłędnie rozumie
ogólny sens prostych
i złożonych tekstów oraz
fragmentów tekstu.
 Bezbłędnie znajduje



informacje.
 Nieudolnie tworzy proste
wypowiedzi ustne, popełnia-
jąc błędy zaburzające ko-
munikację: opisuje ludzi
i przybory szkolne, stosując
podstawowe przymiotniki
oraz określając liczbę
i kolor; podaje dane perso-
nalne swoje i innych osób.
 Z trudem literuje imiona,
nazwiska i inne wyrazy,
popełniając liczne błędy.
 Z trudem recytuje alfabet,
popełniając liczne błędy.
 Popełniając liczne błędy
zakłócające komunikację,
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje
ludzi i przybory szkolne,
przedstawia siebie, swoich
przyjaciół i swoje zwierzęta
domowe.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając błędy zakłócające
komunikację: przedstawia
siebie i inne osoby; uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do danych perso-
nalnych, wieku, liczby
i wyglądu przyborów szkol-
nych.
 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.

kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Przeważnie rozumie ogól-
ny sens prostych tekstów
lub fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje.
 Z pewnym trudem tworzy
proste wypowiedzi ustne,
błędy czasem zaburzają
komunikację: opisuje ludzi
i przybory szkolne, stosując
podstawowe przymiotniki
oraz określając liczbę
i kolor; podaje dane perso-
nalne swoje i innych osób.
 Literuje imiona, nazwiska
i inne wyrazy, popełniając
dość liczne błędy.
 Recytuje alfabet, popeł-
niając dość liczne błędy.
 Popełniając dość liczne,
częściowo zaburzające
komunikację, błędy, tworzy
bardzo proste wypowiedzi
pisemne: opisuje ludzi
i przybory szkolne, przed-
stawia siebie, swoich przy-
jaciół i swoje zwierzęta do-
mowe.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: przedstawia siebie
i inne osoby; uzyskuje
i przekazuje informacje
dotyczące danych personal-
nych, wieku, liczby i wyglądu
przyborów szkolnych.
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.

 Bez większego trudu
znajduje w tekście określone
informacje.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając błędy nie
zaburzające komunikacji:
opisuje ludzi i przybory
szkolne, stosując podsta-
wowe przymiotniki oraz
określając liczbę i kolor;
podaje dane personalne
swoje i innych osób.
 Literuje imiona, nazwiska
i inne wyrazy, popełniając
nieliczne błędy.
 Recytuje alfabet, popeł-
niając drobne błędy.
 Popełniając drobne błędy
niezaburzające komunikacji,
tworzy krótkie wypowiedzi
pisemne: opisuje ludzi
i przybory szkolne, przed-
stawia siebie, swoich przy-
jaciół i swoje zwierzęta do-
mowe.
 Popełniając nieliczne
błędy, reaguje w prostych:
przedstawia siebie i inne
osoby; uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
danych personalnych, wie-
ku, liczby i wyglądu przybo-
rów szkolnych.
 Zazwyczaj poprawnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

 Bez trudu znajduje
w tekście określone infor-
macje.
 Dość swobodnie tworzy
proste i bardziej złożone
wypowiedzi ustne
z drobnymi błędami nie
zaburzającymi komunikacji:
opisuje ludzi i przybory
szkolne, stosując podsta-
wowe przymiotniki oraz
określając liczbę i kolor;
podaje dane personalne
swoje i innych osób.
 Na ogół płynnie literuje
imiona, nazwiska i inne
wyrazy.
 Na ogół płynnie recytuje
alfabet.
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
opisuje ludzi i przybory
szkolne, przedstawia siebie,
swoich przyjaciół i swoje
zwierzęta domowe; ewentu-
alne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych sytuacjach:
przedstawia siebie i inne
osoby; uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
danych personalnych, wie-
ku, liczby i wyglądu przybo-
rów szkolnych.
 Bez większego trudu
poprawnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych.

w tekście określone infor-
macje.
 Swobodnie tworzy proste
i bardziej złożone wypowie-
dzi ustne, ewentualne drob-
ne błędy nie zaburzają ko-
munikacji: opisuje ludzi
i przybory szkolne, stosując
podstawowe przymiotniki
oraz określając liczbę
i kolor; podaje dane perso-
nalne swoje i innych osób.
 Płynnie literuje imiona,
nazwiska i inne wyrazy.
 Płynnie recytuje alfabet.
 Samodzielnie i stosując
bogate słownictwo, tworzy
krótkie wypowiedzi pisemne:
opisuje ludzi i przybory
szkolne, przedstawia siebie,
swoich przyjaciół i swoje
zwierzęta domowe; ewentu-
alne drobne błędy nie zabu-
rzają komunikacji.
 Bezbłędnie reaguje
w prostych i złożonych sytu-
acjach: przedstawia siebie
i inne osoby; uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do danych perso-
nalnych, wieku, liczby
i wyglądu przyborów szkol-
nych.
 Bezbłędnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych.



WHO ARE YOU?

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje dane personalne, ce-
chy charakteru, nazwy przy-
borów szkolnych, nazwy
krajów, liczby (1‒100).
 Nieudolnie tworzy zdania
twierdzące, przeczące
i pytające z czasownikiem
„być” (to be) w czasie Pre-
sent Simple oraz krótkie
odpowiedzi.
 Słabo zna zaimki pytające
Who, What, Where, How
much oraz zasady tworzenia
pytań szczegółowych
z czasownikiem to be
w czasie Present Simple.
 Tworząc pytania szczegó-
łowe, popełnia liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych wypowiedzi.
 Mimo pomocy
z trudnością znajduje proste
informacje w wypowiedzi,
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia
liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Mimo pomocy z trudem
znajduje w tekście określone
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.
 Nieudolnie tworzy proste
wypowiedzi ustne: opisuje
przybory szkolne i podaje
ich cenę, opisuje ludzi, po-

ocena
dostateczna

 Częściowo zna i umie
podać dane personalne,
cechy charakteru, nazwy
przyborów szkolnych, nazwy
krajów, liczby (1‒100).
 Czasem popełniając błę-
dy. tworzy zdania twierdzą-
ce, przeczące i pytające
z czasownikiem „być” (to be)
w czasie Present Simple
oraz krótkie odpowiedzi.
 Częściowo zna zaimki
pytające Who, What, Where,
How much oraz zasady
tworzenia pytań szczegóło-
wych z czasownikiem to be
w czasie Present Simple.
 Popełnia sporo błędów,
tworząc pytania szczegóło-
we.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi, przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji czasem popełnia
błędy.
 Z pewnym trudem tworzy
proste wypowiedzi ustne:
opisuje przybory szkolne
i podaje ich cenę, opisuje
ludzi, podając ich wiek

ocena
dobra

 Na ogół zna i umie podać
dane personalne, cechy
charakteru, nazwy przybo-
rów szkolnych, nazwy kra-
jów, liczby (1‒100).
 Zazwyczaj poprawnie
tworzy zdania twierdzące,
przeczące i pytające
z czasownikiem „być” (to be)
w czasie Present Simple
oraz krótkie odpowiedzi.
 Zna zaimki pytające Who,
What, Where, How much
oraz zasady tworzenia pytań
szczegółowych
z czasownikiem to be
w czasie Present Simple, na
ogół poprawnie je stosuje.
 Zazwyczaj poprawnie
tworzy pytania szczegółowe.
 Zazwyczaj rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Popełniając drobne błędy,
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Na ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji zdarza mu się
popełniać błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając błędy nie
zaburzające komunikacji:
opisuje przybory szkolne
i podaje ich cenę, opisuje

ocena
bardzo dobra

 Niemal bezbłędnie podaje
dane personalne, cechy
charakteru, nazwy przybo-
rów szkolnych, nazwy kra-
jów, liczby (1‒100).
 Poprawnie tworzy zdania
twierdzące, przeczące
i pytające z czasownikiem
„być” (to be) w czasie Pre-
sent Simple oraz krótkie
odpowiedzi.
 Zna zaimki pytające Who,
What, Where, How much
oraz zasady tworzenia pytań
szczegółowych
z czasownikiem to be
w czasie Present Simple
i poprawnie je stosuje.
 Tworzy poprawne pytania
szczegółowe.
 Rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.
 Bez większego problemu
samodzielnie znajduje
w wypowiedzi zarówno
proste, jak i złożone infor-
macje.
 Bez większego trudu ro-
zumie ogólny sens prostych
i bardziej złożonych tekstów
i fragmentów tekstu
 Prawie zawsze samo-
dzielnie znajduje w tekście
podstawowe oraz złożone
informacje.
 Tworzy proste i bardziej
złożone wypowiedzi ustne,
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji: opisuje przybo-
ry szkolne i podaje ich cenę,

ocena
celująca

 Bezbłędnie podaje dane
personalne, cechy charakte-
ru, nazwy przyborów szkol-
nych, nazwy krajów, liczby
(1‒100).
 Swobodnie i zawsze po-
prawnie tworzy zdania
twierdzące, przeczące
i pytające z czasownikiem
„być” (to be) w czasie Pre-
sent Simple oraz krótkie
odpowiedzi.
 Zna zaimki pytające Who,
What, Where, How much
oraz zasady tworzenia pytań
szczegółowych
z czasownikiem to be
w czasie Present Simple,
stosuje je z łatwością
i poprawnie.
 Swobodnie tworzy po-
prawne pytania szczegóło-
we.
 Bezbłędnie rozumie ogól-
ny sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i złożone informacje.
 Bezbłędnie rozumie ogól-
ny sens prostych i bardziej
złożonych tekstów
i fragmentów tekstu
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w tekście podsta-
wowe oraz złożone informa-
cje.
 Swobodnie tworzy proste
i bardziej złożone wypowie-
dzi ustne, ewentualne drob-



dając ich wiek i cechy cha-
rakteru; liczne błędy zabu-
rzają komunikację.
 Mimo pomocy popełniając
liczne błędy zakłócające
komunikację, tworzy bardzo
proste wypowiedzi pisemne:
opisuje siebie i swoich kole-
gów, opisuje flagi wybranych
krajów, zapisuje ceny sło-
wami.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając błędy zakłócające
komunikację: przedstawia
siebie i inne osoby; wyraża
opinie; uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do cen,
kolorów, przyborów szkol-
nych oraz danych personal-
nych (imię, wiek, kraj po-
chodzenia).
 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.
 Z trudnością przekazuje
w języku polskim informacje
sformułowane w języku
angielskim, popełniając
liczne błędy.

i cechy charakteru; błędy
czasem zaburzają komuni-
kację.
 Tworzy, sam lub
z pomocą nauczyciela, bar-
dzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje siebie
i swoich kolegów, opisuje
flagi wybranych krajów,
zapisuje ceny słowami;
popełnia dość liczne błędy.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: przedstawia siebie
i inne osoby; wyraża opinie;
uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie do cen,
kolorów, przyborów szkol-
nych oraz danych personal-
nych (imię, wiek, kraj po-
chodzenia).
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
czasem popełniając błędy.
 Przekazuje w języku pol-
skim informacje sformuło-
wane w języku angielskim,
popełniając dość liczne
błędy.

ludzi, podając ich wiek
i cechy charakteru.
 Popełniając nieliczne
błędy , tworzy samodzielnie
krótkie wypowiedzi pisemne:
opisuje siebie i swoich kole-
gów, opisuje flagi wybranych
krajów, zapisuje ceny sło-
wami.
 Popełniając nieliczne
błędy, reaguje w prostych
i złożonych sytuacjach:
przedstawia siebie i inne
osoby; wyraża opinie; uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie do cen, kolo-
rów, przyborów szkolnych
oraz danych personalnych
(imię, wiek, kraj pochodze-
nia).
 Bez większego trudu,
popełniając nieliczne błędy,
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.
 Na ogół poprawnie prze-
kazuje w języku polskim
informacje sformułowane
w języku angielskim.

opisuje ludzi, podając ich
wiek i cechy charakteru.
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne
(opisuje siebie i swoich
kolegów, opisuje flagi wy-
branych krajów, zapisuje
ceny słowami; drobne błędy
nie zaburzają komunikacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych sytuacjach:
przedstawia siebie i inne
osoby; wyraża opinie; uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie do cen, kolo-
rów, przyborów szkolnych
oraz danych personalnych
(imię, wiek, kraj pochodze-
nia).
 Bez trudu przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych.
 Z łatwością przekazuje
w języku polskim informacje
sformułowane w języku
angielskim.

ne błędy nie zaburzają ko-
munikacji: opisuje przybory
szkolne i podaje ich cenę,
opisuje ludzi, podając ich
wiek i cechy charakteru.
 Bezbłędnie rozróżnia
i wymawia dźwięki zapisane
literą „y”: /i/ lub /aɪ/.
 Samodzielnie, stosując
bogate słownictwo tworzy
krótkie wypowiedzi pisemne
(opisuje siebie i swoich
kolegów, opisuje flagi wy-
branych krajów, zapisuje
ceny słowami; ewentualne
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i złożonych sytu-
acjach: przedstawia siebie
i inne osoby; wyraża opinie;
uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie do cen,
kolorów, przyborów szkol-
nych oraz danych personal-
nych (imię, wiek, kraj po-
chodzenia).
 Bezbłędnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych
 Bezbłędnie przekazuje
w języku polskim informacje
sformułowane w języku
angielskim.

OUR POSSESSIONS

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje nazwy przedmiotów
codziennego użytku oraz
ubrań.
 Słabo zna i z trudem po-

ocena
dostateczna

 Częściowo zna i podaje
nazwy przedmiotów co-
dziennego użytku oraz
ubrań, czasem popełniając
błędy

ocena
dobra

W większości zna
i poprawnie stosuje nazwy
przedmiotów codziennego
użytku oraz ubrań.
 Zna i stosuje większość

ocena
bardzo dobra

 Zna i poprawnie stosuje
nazwy przedmiotów co-
dziennego użytku oraz
ubrań
 Zna i poprawnie stosuje

ocena
celująca

 Zna i zawsze poprawnie
stosuje nazwy przedmiotów
codziennego użytku oraz
ubrań
 Zna i zawsze poprawnie



daje wymagane podstawo-
we przymiotniki (w tym kolo-
ry) opisujące przedmioty
codziennego użytku oraz
ubrania.
 Słabo zna i popełniając
liczne błędy używa przy-
miotników dzierżawczych.
 Słabo zna zasady tworze-
nia i popełnia liczne błędy
stosując dopełniacz saksoń-
ski.
 Często popełniając błędy,
stosuje zaimek pytający
Whose.
 Popełnia liczne błędy,
stosując zaimki wskazujące:
this, that, these, those.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych wypowiedzi.
 Z trudnością znajduje
proste informacje
w wypowiedzi, przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Mimo pomocy z trudem
znajduje w tekście określone
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.
 Nieudolnie tworzy proste
wypowiedzi ustne: opisuje
przedmioty codziennego
użytku i ubrania, określa
przynależność, podaje ceny;
liczne błędy zaburzają ko-
munikację.
 Mimo pomocy, popełniając
liczne błędy, nieudolnie

 Częściowo zna wymagane
podstawowe przymiotniki (w
tym kolory) opisujące
przedmioty codziennego
użytku oraz ubrania; stosu-
jąc je, czasem popełnia
błędy.
 Częściowo zna i nie zaw-
sze poprawnie używa przy-
miotników dzierżawczych.
 Częściowo zna zasady
tworzenia i stosuje dopeł-
niacz saksoński, czasem
popełniając błędy.
 Czasem popełniając błędy
stosuje zaimek pytający
Whose.
 Popełnia dość liczne błędy
stosując zaimki wskazujące:
this, that, these, those.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi, przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji czasem popełnia
błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, czasem popełniając
błędy zaburzające komuni-
kację: opisuje przedmioty
codziennego użytku
i ubrania, określa przynależ-
ność, podaje ceny.
 Popełniając dość liczne

wymaganych podstawowych
przymiotników (w tym kolo-
rów) opisujących przedmioty
codziennego użytku oraz
ubrania.
 Zna i przeważnie popraw-
nie używa przymiotników
dzierżawczych.
 Zna zasady tworzenia
i najczęściej poprawnie
stosuje dopełniacz saksoń-
ski.
 Zna i na ogół poprawnie
stosuje zaimek pytający
Whose.
 Zna, rozróżnia i zazwyczaj
prawidłowo stosuje zaimki
wskazujące: this, that,
these, those.
 Zazwyczaj rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Popełniając drobne błędy,
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Na ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji zdarza mu się
popełniać błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając błędy
niezaburzające komunikacji:
opisuje przybory szkolne
i podaje ich cenę, opisuje
ludzi, podając ich wiek
i cechy charakteru.
 Popełniając nieliczne
błędy niezakłócające komu-

wymagane podstawowe
przymiotniki (w tym kolory)
opisujące przedmioty co-
dziennego użytku oraz
ubrania.
 Zna i poprawnie
używa przymiotników
dzierżaw-czych.
 Zna zasady tworzenia
i poprawnie stosuje dopeł-
niacz saksoński.
 Zna i poprawnie stosuje
w zdaniach zaimek pytający
Whose.
 Zna, rozróżnia
i prawidłowo stosuje zaimki
wskazujące: this, that,
these, those.
 Rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i bardziej złożone informa-
cje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w tekście podsta-
wowe oraz złożone informa-
cje.
 Bez trudu tworzy proste
wypowiedzi ustne: opisuje
przedmioty codziennego
użytku i ubrania, określa
przynależność, podaje ceny;
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
opisuje swoje ulubione

stosuje wymagane podsta-
wowe przymiotniki (w tym
kolory) opisujące przedmioty
codziennego użytku oraz
ubrania.
 Zna i zawsze poprawnie
używa przymiotników dzier-
żawczych.
 Zna zasady tworzenia
i zawsze poprawnie stosuje
dopełniacz saksoński.
 Zna i zawsze poprawnie
stosuje w zdaniach zaimek
pytający Whose.
 Zna, rozróżnia i zawsze
prawidłowo stosuje zaimki
wskazujące: this, that,
these, those.
 Bezbłędnie rozumie ogól-
ny sens prostych wypowie-
dzi.
 Rozumie ogólny sens
bardziej złożonych wypo-
wiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i złożone informacje.
 Bezbłędnie rozumie ogól-
ny sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w tekście podsta-
wowe oraz złożone informa-
cje.
 Bez trudu tworzy proste
i złożone wypowiedzi ustne:
opisuje przedmioty codzien-
nego użytku i ubrania, okre-
śla przynależność, podaje
ceny; ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komuni-
kacji.



tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje
swoje ulubione ubrania
i inne przedmioty; opisuje
tradycyjne stroje różnych
narodów.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając liczne błędy: pyta
o opinie i wyraża opinie na
temat ubrań; uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do cen i kolorów
przedmiotów codziennego
użytku i ubrań oraz przyna-
leżności przedmiotów
i ubrań.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, z trudem przepro-
wadza prosty dialog
w sklepie z ubraniami; po-
pełnia liczne błędy.
 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy
 Z trudnością przekazuje
w języku polskim informacje
sformułowane w języku
angielskim, popełniając
liczne błędy.

błędy, tworzy bardzo proste
wypowiedzi pisemne: opisu-
je swoje ulubione ubrania
i inne przedmioty; opisuje
tradycyjne stroje różnych
narodów.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: pyta o opinie i wyraża
opinie na temat ubrań; uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie do cen
i kolorów przedmiotów co-
dziennego użytku i ubrań
oraz przynależności przed-
miotów i ubrań.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog w sklepie
z ubraniami; popełnia dość
liczne błędy.
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
czasem popełniając błędy
 Przekazuje w języku pol-
skim informacje sformuło-
wane w języku angielskim,
popełniając dość liczne
błędy.

nikacji, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje
swoje ulubione ubrania
i inne przedmioty; opisuje
tradycyjne stroje różnych
narodów.
 Popełniając nieliczne
błędy reaguje w prostych
i bardziej złożonych sytua-
cjach: pyta o opinie i wyraża
opinie na temat ubrań; uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie do cen
i kolorów przedmiotów co-
dziennego użytku i ubrań
oraz przynależności przed-
miotów i ubrań.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe przeprowadza prosty
dialog w sklepie
z ubraniami; nieliczne błędy
nie zakłócają komunikacji.
 Bez większego trudu i na
ogół poprawnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych
 Na ogół poprawnie prze-
kazuje w języku polskim
informacje sformułowane
w języku angielskim.

WHAT HAVE WE GOT?

ubrania i inne przedmioty;
opisuje tradycyjne stroje
różnych narodów; drobne
błędy nie zaburzają komuni-
kacji.
 Swobodnie z drobnymi
błędami reaguje w prostych
i złożonych sytuacjach: pyta
o opinie i wyraża opinie na
temat ubrań; uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do cen i kolorów
przedmiotów codziennego
użytku i ubrań oraz przyna-
leżności przedmiotów
i ubrań.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, swobodnie prze-
prowadza prosty dialog
w sklepie z ubraniami.
 Bez trudu i prawie zawsze
poprawnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych
 Poprawnie przekazuje
w języku polskim informacje
sformułowane w języku
angielskim.

 Samodzielnie, stosując
urozmaicone słownictwo,
tworzy krótkie wypowiedzi
pisemne: opisuje swoje
ulubione ubrania i inne
przedmioty; opisuje trady-
cyjne stroje różnych naro-
dów; ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komuni-
kacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i złożonych sytu-
acjach: pyta o opinie
i wyraża opinie na temat
ubrań; uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do cen
i kolorów przedmiotów co-
dziennego użytku i ubrań
oraz przynależności przed-
miotów i ubrań; ewentualne
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, swobodnie prze-
prowadza prosty jak
i złożony dialog w sklepie
z ubraniami.
 Bez trudu i poprawnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych
 Z łatwością i poprawnie
przekazuje w języku polskim
informacje sformułowane
w języku angielskim.

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje nazwy członków rodzi-
ny, popełniając liczne błędy.
 Słabo zna i z trudem sto-
suje wymagane podstawo-

ocena
dostateczna

 Częściowo zna i podaje
nazwy członków rodziny,
czasem popełniając błędy.
 Częściowo zna wymagane
podstawowe przymiotniki,

ocena
dobra

 Zna i na ogół poprawnie
podaje nazwy członków
rodziny.
 Zna i na ogół poprawnie
stosuje wymagane podsta-

ocena
bardzo dobra

 Zna i poprawnie podaje
nazwy członków rodziny.
 Zna i poprawnie stosuje
wymagane podstawowe
przymiotniki opisujące wy-

ocena
celująca

 Zna i zawsze poprawnie
podaje nazwy członków
rodziny.
 Zna i zawsze poprawnie
stosuje wymagane podsta-



we przymiotniki, opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Słabo zna i popełnia dużo
błędów, stosując dopełniacz
saksoński i przymiotniki
dzierżawcze.
 Słabo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących,
przeczących i pytających
z czasownikiem have got;
popełnia liczne błędy posłu-
gując się nimi.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych wypowiedzi.
 Mimo pomocy
z trudnością znajduje proste
informacje w wypowiedzi;
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia
liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Mimo pomocy z trudem
znajduje w tekście określone
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.
 Mimo pomocy nieudolnie
tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając liczne
błędy: opisuje swoją rodzi-
nę, opisuje przedmioty
i wygląd zewnętrzny ludzi
(włosy).
 Mimo pomocy, popełniając
liczne błędy, nieudolnie
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje
rodzinę i wygląd zewnętrzny
ludzi oraz zwierząt; przed-
stawia zawartość swojego
plecaka; opisuje wygląd

opisujące wygląd zewnętrz-
ny (włosy); stosując je cza-
sem popełnia błędy.
 Częściowo zna i nie zaw-
sze poprawnie stosuje do-
pełniacz saksoński
i przymiotniki dzierżawcze.
 Częściowo zna zasady
tworzenia zdań twierdzą-
cych, przeczących
i pytających z czasownikiem
have got; posługuje się nimi
czasem popełniając błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi; przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji czasem popełnia
błędy.
 Z pewną pomocą tworzy
proste wypowiedzi ustne,
czasem popełniając błędy:
opisuje swoją rodzinę, opi-
suje przedmioty i wygląd
zewnętrzny ludzi (włosy).
 Sam lub z pomocą nau-
czyciela tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne:
opisuje rodzinę i wygląd
zewnętrzny ludzi oraz zwie-
rząt; przedstawia zawartość
swojego plecaka; opisuje
wygląd i funkcje robota;
dość liczne błędy częściowo
zakłócają komunikację.

wowe przymiotniki opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i zazwyczaj popraw-
nie stosuje dopełniacz sak-
soński i przymiotniki dzier-
żawcze, popełniając nielicz-
ne błędy.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i zazwyczaj poprawnie się
nimi posługuje.
 Zazwyczaj rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Popełniając drobne błędy,
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Na ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji zdarza mu się
popełniać błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając nieliczne
błędy: opisuje swoją rodzi-
nę, opisuje przedmioty
i wygląd zewnętrzny ludzi
(włosy).
 Popełniając nieliczne
błędy niezakłócające komu-
nikacji, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje
rodzinę i wygląd zewnętrzny
ludzi oraz zwierząt; przed-
stawia zawartość swojego
plecaka; opisuje wygląd
i funkcje robota.
 Popełniając nieliczne

gląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i niemal zawsze po-
prawnie stosuje dopełniacz
saksoński i przymiotniki
dzierżawcze.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i niemal bezbłędnie się nimi
posługuje.
 Rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i bardziej złożone informa-
cje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów.
 Samodzielnie znajduje
w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.
 Bez trudu tworzy proste
i złożone wypowiedzi ustne:
opisuje swoją rodzinę, opi-
suje przedmioty i wygląd
zewnętrzny ludzi (włosy).
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
opisuje rodzinę i wygląd
zewnętrzny ludzi oraz zwie-
rząt; przedstawia zawartość
swojego plecaka; opisuje
wygląd i funkcje robota;
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i bardziej złożo-
nych sytuacjach: uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do rodziny, wyglą-
du zewnętrznego ludzi

wowe przymiotniki opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i zawsze poprawnie
stosuje dopełniacz saksoń-
ski i przymiotniki dzierżaw-
cze.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i bezbłędnie się nimi posłu-
guje.
 Rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i złożone informacje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i złożonych
tekstów oraz fragmentów
tekstu.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w tekście podsta-
wowe oraz złożone informa-
cje.
 Bezbłędnie tworzy proste
i złożone wypowiedzi ustne:
opisuje swoją rodzinę, opi-
suje przedmioty i wygląd
zewnętrzny ludzi (włosy).
 Samodzielnie, stosując
urozmaicone słownictwo,
tworzy krótkie wypowiedzi
pisemne: opisuje rodzinę
i wygląd zewnętrzny ludzi
oraz zwierząt; przedstawia
zawartość swojego plecaka;
opisuje wygląd i funkcje
robota; ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komuni-
kacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i złożonych sytu-



i funkcje robota.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając liczne błędy: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie do rodziny,
wyglądu zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, z trudem przepro-
wadza prosty dialog pomię-
dzy gospodarzem
i zaproszonym gościem;
popełnia liczne błędy zakłó-
cające komunikację.
 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.

 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
rodziny, wyglądu zewnętrz-
nego ludzi i zwierząt, stanu
posiadania i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-
ściem; czasem popełnia
błędy zakłócające komuni-
kację.
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
czasem popełniając błędy.

błędy reaguje w prostych
i bardziej złożonych sytua-
cjach: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
rodziny, wyglądu zewnętrz-
nego ludzi i zwierząt, stanu
posiadania i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-
ściem; popełnia błędy; nie-
liczne błędy nie zakłócają
komunikacji.

i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, swobodnie prze-
prowadza prosty dialog
pomiędzy gospodarzem
i zaproszonym gościem;
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Bez trudu i poprawnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

acjach: uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do rodziny, wyglą-
du zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, stosując urozmaico-
ne słownictwo, swobodnie
przeprowadza prosty dialog
pomiędzy gospodarzem
i zaproszonym gościem;
ewentualne drobne błędy
nie zaburzają komunikacji.
 Z łatwością bezbłędnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

WHAT CAN YOU DO?

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje nazwy czynności dnia
codziennego oraz czynności
wykonywanych w czasie
wolnym, w tym nazwy dys-
cyplin sportowych.
 Słabo zna zasady tworze-
nia i z trudem tworzy zdania
twierdzące, przeczące
i pytające z czasownikiem
can popełniając liczne błędy.
 Popełniając liczne błędy,
posługuje się przysłówkami
sposobu z czasownikiem
modalnym can.
 Popełniając liczne błędy,
z trudem posługuje się cza-
sownikiem can
w odniesieniu do umiejętno-

ocena
dostateczna

 Częściowo zna i podaje
nazwy czynności dnia co-
dziennego oraz czynności
wykonywanych w czasie
wolnym, w tym nazwy dys-
cyplin sportowych.
 Częściowo zna zasady
tworzenia i tworzy zdania
twierdzące, przeczące
i pytające z czasownikiem
can, czasem popełniając
błędy.
 Nie zawsze poprawnie
posługuje się przysłówkami
sposobu z czasownikiem
modalnym can.
 Popełniając dość liczne
błędy, posługuje się cza-
sownikiem can

ocena
dobra

 Zna i podaje większość
wymaganych nazw czynno-
ści dnia codziennego oraz
czynności wykonywanych
w czasie wolnym, w tym
nazw dyscyplin sportowych.
 Zna zasady tworzenia
i zazwyczaj poprawnie two-
rzy zdania twierdzące, prze-
czące i pytające
z czasownikiem can.
 Zazwyczaj poprawnie
posługuje się przysłówkami
sposobu z czasownikiem
modalnym can.
 Na ogół poprawnie posłu-
guje się czasownikiem can
w odniesieniu do umiejętno-
ści oraz wyrażając możli-

ocena
bardzo dobra

 Zna i niemal bezbłędnie
podaje wymagane nazwy
czynności dnia codziennego
oraz czynności wykonywa-
nych w czasie wolnym,
w tym nazwy dyscyplin spor-
towych.
 Zna zasady tworzenia
i niemal bezbłędnie tworzy
zdania twierdzące, przeczą-
ce i pytające
z czasownikiem can.
 Poprawnie posługuje się
przysłówkami sposobu
z czasownikiem modalnym
can.
 Poprawnie posługuje się
czasownikiem can
w odniesieniu do umiejętno-

ocena
celująca

 Zna i bezbłędnie podaje
wymagane nazwy czynności
dnia codziennego oraz
czynności wykonywanych
w czasie wolnym, w tym
nazwy dyscyplin sporto-
wych.
 Zna zasady tworzenia
i bezbłędnie tworzy zdania
twierdzące, przeczące
i pytające z czasownikiem
can.
 Zawsze poprawnie posłu-
guje się przysłówkami spo-
sobu z czasownikiem mo-
dalnym can.
 Zawsze poprawnie posłu-
guje się czasownikiem can
w odniesieniu do umiejętno-



ści oraz wyrażając możli-
wość, pytanie o pozwolenie,
udzielanie lub odmowę
pozwolenia.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych wypowiedzi.
 Mimo pomocy
z trudnością znajduje proste
informacje w wypowiedzi,
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia
liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Mimo pomocy z trudem
znajduje w tekście określone
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.
 Mimo pomocy nieudolnie
tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając liczne
błędy: opowiada
o umiejętnościach i braku
umiejętności.
 Mimo pomocy, popełniając
liczne błędy, nieudolnie
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje
umiejętności swoje i innych
osób oraz zwierząt; pisze,
co wolno, a czego nie wolno
robić; przedstawia fakty na
temat parków narodowych.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając liczne błędy: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje dotyczące umiejętności,
prosi o pozwolenie, udziela
lub odmawia pozwolenia,
dziękuje lub wyraża rozcza-
rowanie.

w odniesieniu do umiejętno-
ści oraz wyrażając, możli-
wość, pytanie o pozwolenie,
udzielanie lub odmowę
pozwolenia.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi, przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji czasem popełnia
błędy.
 Z niewielką pomocą two-
rzy proste wypowiedzi ust-
ne, czasem popełniając
błędy: opowiada
o umiejętnościach i braku
umiejętności.
 Sam lub z pomocą nau-
czyciela tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne:
opisuje umiejętności swoje
i innych osób oraz zwierząt;
pisze, co wolno, a czego nie
wolno robić; przedstawia
fakty dotyczące parków
narodowych; dość liczne
błędy częściowo zakłócają
komunikację.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
umiejętności, prosi
o pozwolenie, udziela lub
odmawia pozwolenia, dzię-
kuje lub wyraża rozczaro-

wość, pytanie o pozwolenie,
udzielanie lub odmowę
pozwolenia.
 Zazwyczaj rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Popełniając nieliczne
błędy, znajduje
w wypowiedzi zarówno
proste, jak i złożone infor-
macje.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Na ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji zdarza mu się
popełniać błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając nieliczne
błędy: opowiada
o umiejętnościach i ich bra-
ku.
 Popełniając nieliczne
błędy niezakłócające komu-
nikacji, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje
umiejętności swoje i innych
osób oraz zwierząt; pisze,
co wolno, a czego nie wolno
robić; przedstawia fakty
dotyczące parków narodo-
wych.
 Popełniając nieliczne
błędy, reaguje w prostych
i bardziej złożonych sytua-
cjach: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
umiejętności, prosi
o pozwolenie, udziela lub
odmawia pozwolenia, dzię-
kuje lub wyraża rozczaro-
wanie.

ści oraz wyrażając możli-
wość, pytanie o pozwolenie,
udzielanie lub odmowę
pozwolenia.
 Rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i bardziej złożone informa-
cje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w tekście pod-
stawowe oraz bardziej zło-
żone informacje.
 Tworzy proste i złożone
wypowiedzi ustne: opowiada
o umiejętnościach i ich bra-
ku: drobne błędy nie zabu-
rzają komunikacji.
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
opisuje umiejętności swoje
i innych osób oraz zwierząt;
pisze, co wolno, a czego nie
wolno robić; przedstawia
fakty dotyczące parków
narodowych; drobne błędy
nie zaburzają komunikacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i bardziej złożo-
nych sytuacjach: uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do umiejętności,
prosi o pozwolenie, udziela
lub odmawia pozwolenia,
dziękuje lub wyraża rozcza-
rowanie.
 Bez trudu i prawie zawsze
poprawnie przekazuje
w języku angielskim infor-

ści oraz wyrażając możli-
wość, pytanie o pozwolenie,
udzielanie lub odmowę
pozwolenia.
 Zawsze rozumie ogólny
sens prostych i złożonych
wypowiedzi.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów
i fragmentów tekstu.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w tekście podsta-
wowe oraz złożone informa-
cje.
 Tworzy proste i złożone
wypowiedzi ustne: opowiada
o umiejętnościach i ich bra-
ku: ewentualne drobne błę-
dy nie zaburzają komunika-
cji.
 Samodzielnie, stosując
urozmaicone słownictwo,
tworzy krótkie wypowiedzi
pisemne: opisuje umiejętno-
ści swoje i innych osób oraz
zwierząt; pisze, co wolno, a
czego nie wolno robić;
przedstawia fakty dotyczące
parków narodowych; ewen-
tualne drobne błędy nie
zaburzają komunikacji.
 Swobodnie i bezbłędnie
reaguje w prostych
i złożonych sytuacjach:
uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie do umiejęt-
ności, prosi o pozwolenie,
udziela lub odmawia pozwo-
lenia, dziękuje lub wyraża
rozczarowanie.



 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.

wanie.
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
czasem popełniając błędy.

 Bez większego trudu za-
zwyczaj poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim
informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

macje zawarte
w materiałach wizualnych.

 Bez trudu i zawsze po-
prawnie przekazuje w języku
angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

TASTY FOOD

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje nazwy produktów spo-
żywczych.
 Popełniając liczne błędy,
posługuje się rzeczownikami
policzalnymi w liczbie poje-
dynczej i mnogiej oraz nie-
policzalnymi.
 Słabo zna zasady stoso-
wania wyrażeń some, any, a
lot of; popełnia dość liczne
błędy w ich użyciu.
 Popełnia liczne błędy,
tworząc zdania twierdzące
i przeczące z wyrażeniami
there is/there are.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych wypowiedzi.
 Mimo pomocy
z trudnością znajduje proste
informacje w wypowiedzi,
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia
liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Mimo pomocy z trudem
znajduje w tekście określone
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.

ocena
dostateczna

 Częściowo zna i podaje
nazwy produktów spożyw-
czych.
 Nie zawsze poprawnie
posługuje się rzeczownikami
policzalnymi w liczbie poje-
dynczej i mnogiej oraz nie-
policzalnymi.
 Częściowo zna zasady
stosowania wyrażeń some,
any, a lot of, popełnia dość
liczne błędy w ich użyciu.
 Popełnia dość liczne błę-
dy, tworząc zdania twier-
dzące i przeczące
z wyrażeniami there is/there
are.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi, przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji popełnia dość
liczne błędy.
 Sam lub z pomocą nau-

ocena
dobra

 Zna i podaje większość
wymaganych nazw produk-
tów spożywczych.
 Zazwyczaj poprawnie
posługuje się rzeczownikami
policzalnymi w liczbie poje-
dynczej i mnogiej oraz nie-
policzalnymi.
 Zna zasady stosowania
wyrażeń some, any, a lot of
i zazwyczaj poprawnie się
nimi posługuje.
 Zazwyczaj poprawnie
buduje zdania twierdzące
i przeczące z wyrażeniami
there is/there are.
 Zazwyczaj rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Popełniając nieliczne
błędy, znajduje
w wypowiedzi zarówno
proste, jak i złożone infor-
macje.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Na ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji zdarza mu się
popełniać błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi

ocena
bardzo dobra

 Zna i poprawnie podaje
wymagane nazwy produk-
tów spożywczych.
 Prawie zawsze poprawnie
posługuje się rzeczownikami
policzalnymi w liczbie poje-
dynczej i mnogiej oraz nie-
policzalnymi.
 Zna zasady stosowania
wyrażeń some, any, a lot of
i poprawnie się nimi posłu-
guje.
 Z łatwością i poprawnie
buduje zdania twierdzące
i przeczące z wyrażeniami
there is/there are.
 Prawie zawsze rozumie
ogólny sens prostych
i bardziej złożonych wypo-
wiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i bardziej złożone informa-
cje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w tekście pod-
stawowe oraz złożone in-
formacje.
 Tworzy proste i złożone
wypowiedzi ustne: opisuje

ocena
celująca

 Zna i zawsze poprawnie
podaje wymagane nazwy
produktów spożywczych.
 Zawsze poprawnie posłu-
guje się rzeczownikami
policzalnymi w liczbie poje-
dynczej i mnogiej oraz nie-
policzalnymi.
 Zna zasady stosowania
wyrażeń some, any, a lot of
i bezbłędnie się nimi posłu-
guje.
 Bezbłędnie i z łatwością
buduje zdania i przeczące
z wyrażeniami there is/there
are.
 Zawsze rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów
i fragmentów tekstu
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w tekście podsta-
wowe oraz złożone informa-
cje.
 Używając bogatego słow-
nictwa tworzy proste
i złożone wypowiedzi ustne:



 Mimo pomocy nieudolnie
tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając liczne
błędy zaburzające komuni-
kację: opisuje zawartość
koszyka z zakupami oraz
składniki koktajlu.
 Mimo pomocy, popełniając
liczne błędy, nieudolnie
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: odnosząc
się do artykułów spożyw-
czych, opisuje, co jest, a
czego nie ma w danym
miejscu; opisuje kanapkę;
opisuje danie popularne
w Polsce lub innym kraju.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając liczne błędy: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje dotyczące artykułów
spożywczych; wyraża opinie
na temat dań, proponuje
przygotowanie określonych
dań, reaguje na propozycje.
 Z trudem i popełniając
liczne błędy zakłócające
komunikację, prowadzi pro-
sty dialog w barze sałatko-
wym.
 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.

czyciela tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje
zawartość koszyka
z zakupami oraz składniki
koktajlu, popełniając dość
liczne błędy, częściowo
zakłócające komunikację.
 Sam lub z pomocą nau-
czyciela tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne:
odnosząc się do artykułów
spożywczych, opisuje, co
jest, a czego nie ma
w danym miejscu; opisuje
kanapkę; opisuje danie
popularne w Polsce lub
innym kraju.; dość liczne
błędy częściowo zakłócają
komunikację.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: uzyskuje i przekazuje
informacje dotyczące artyku-
łów spożywczych; wyraża
opinie na temat dań, propo-
nuje przygotowanie określo-
nych dań, reaguje na propo-
zycje.
 Prowadzi prosty dialog
w barze sałatkowym, stosu-
jąc zwroty grzecznościowe
i czasem popełniając błędy,
które mogą zaburzać komu-
nikację.
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając dość liczne
błędy.

ustne, popełniając nieliczne
niezakłócające komunikacji
błędy: opisuje zawartość
koszyka z zakupami oraz
składniki koktajlu.
 Popełniając nieliczne
błędy niezakłócające komu-
nikacji, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: odno-
sząc się do artykułów spo-
żywczych, opisuje, co jest, a
czego nie ma w danym
miejscu; opisuje kanapkę;
opisuje danie popularne
w Polsce lub innym kraju.
 Popełniając nieliczne
błędy, reaguje w prostych
i bardziej złożonych sytua-
cjach: uzyskuje i przekazuje
informacje dotyczące artyku-
łów spożywczych; wyraża
opinie na temat dań, propo-
nuje przygotowanie określo-
nych dań, reaguje na propo-
zycje.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, prowadzi prosty
dialog w barze sałatkowym;
nieliczne błędy na ogół nie
zakłócają komunikacji.
 Bez większego trudu i na
ogół poprawnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych.

zawartość koszyka
z zakupami oraz składniki
koktajlu; drobne błędy nie
zakłócają komunikacji.
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
odnosząc się do artykułów
spożywczych, opisuje, co
jest, a czego nie ma
w danym miejscu; opisuje
kanapkę; opisuje danie
popularne w Polsce lub
innym kraju; drobne błędy
nie zaburzają komunikacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i bardziej złożo-
nych sytuacjach: uzyskuje
i przekazuje informacje
dotyczące artykułów spo-
żywczych; wyraża opinie na
temat dań; proponuje przy-
gotowanie określonych dań,
reaguje na propozycje.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, swobodnie i niemal
bezbłędnie, prowadzi prosty
dialog w barze sałatkowym.
 Poprawnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych.

opisuje zawartość koszyka
z zakupami oraz składniki
koktajlu; ewentualne drobne
błędy nie zakłócają komuni-
kacji.
 Samodzielnie, stosując
urozmaicone słownictwo,
tworzy krótkie wypowiedzi
pisemne: odnosząc się do
artykułów spożywczych,
opisuje, co jest, a czego nie
ma w danym miejscu; opisu-
je kanapkę; opisuje danie
popularne w Polsce lub
innym kraju; ewentualne
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje
i przekazuje informacje
dotyczące artykułów spo-
żywczych; wyraża opinie na
temat dań; proponuje przy-
gotowanie określonych dań,
reaguje na propozycje.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, swobodnie
i bezbłędnie prowadzi prosty
dialog w barze sałatkowym.
 Z łatwością i poprawnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

MY WEEK

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje nazwy członków rodzi-

ocena
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nazwy członków rodziny,

ocena
dobra

 Zna i na ogół poprawnie
podaje nazwy członków

ocena
bardzo dobra

 Zna i poprawnie podaje
nazwy członków rodziny.

ocena
celująca

 Zna i zawsze poprawnie
podaje nazwy członków



ny, popełniając liczne błędy.
 Słabo zna i z trudem sto-
suje wymagane podstawo-
we przymiotniki, opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Słabo zna i popełnia dużo
błędów, stosując dopełniacz
saksoński i przymiotniki
dzierżawcze.
 Słabo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących,
przeczących i pytających
z czasownikiem have got;
popełnia liczne błędy posłu-
gując się nimi.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych wypowiedzi.
 Mimo pomocy
z trudnością znajduje proste
informacje w wypowiedzi;
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia
liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Mimo pomocy z trudem
znajduje w tekście określone
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.
 Mimo pomocy nieudolnie
tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając liczne
błędy: opisuje swoją rodzi-
nę, opisuje przedmioty
i wygląd zewnętrzny ludzi
(włosy).
 Mimo pomocy, popełniając
liczne błędy, nieudolnie
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje
rodzinę i wygląd zewnętrzny

czasem popełniając błędy.
 Częściowo zna wymagane
podstawowe przymiotniki,
opisujące wygląd zewnętrz-
ny (włosy); stosując je cza-
sem popełnia błędy.
 Częściowo zna i nie zaw-
sze poprawnie stosuje do-
pełniacz saksoński
i przymiotniki dzierżawcze.
 Częściowo zna zasady
tworzenia zdań twierdzą-
cych, przeczących
i pytających z czasownikiem
have got; posługuje się nimi
czasem popełniając błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi; przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji czasem popełnia
błędy.
 Z pewną pomocą tworzy
proste wypowiedzi ustne,
czasem popełniając błędy:
opisuje swoją rodzinę, opi-
suje przedmioty i wygląd
zewnętrzny ludzi (włosy).
 Sam lub z pomocą nau-
czyciela tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne:
opisuje rodzinę i wygląd
zewnętrzny ludzi oraz zwie-
rząt; przedstawia zawartość
swojego plecaka; opisuje

rodziny.
 Zna i na ogół poprawnie
stosuje wymagane podsta-
wowe przymiotniki opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i zazwyczaj popraw-
nie stosuje dopełniacz sak-
soński i przymiotniki dzier-
żawcze, popełniając nielicz-
ne błędy.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i zazwyczaj poprawnie się
nimi posługuje.
 Zazwyczaj rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Popełniając drobne błędy,
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Na ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji zdarza mu się
popełniać błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając nieliczne
błędy: opisuje swoją rodzi-
nę, opisuje przedmioty
i wygląd zewnętrzny ludzi
(włosy).
 Popełniając nieliczne
błędy niezakłócające komu-
nikacji, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje
rodzinę i wygląd zewnętrzny
ludzi oraz zwierząt; przed-
stawia zawartość swojego

 Zna i poprawnie stosuje
wymagane podstawowe
przymiotniki opisujące wy-
gląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i poprawnie stosuje
dopełniacz saksoński
i przymiotniki dzierżawcze.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i niemal bezbłędnie się nimi
posługuje.
 Prawie zawsze rozumie
ogólny sens prostych
i bardziej złożonych wypo-
wiedzi.
 Bez większego problemu
samodzielnie znajduje
w wypowiedzi zarówno
proste, jak i bardziej złożone
informacje.
 Bez większego trudu ro-
zumie ogólny sens prostych
i bardziej złożonych tekstów.
 Prawie zawsze znajduje
w tekście podstawowe oraz
bardziej złożone informacje.
 Niemal bez trudu tworzy
proste i złożone wypowiedzi
ustne: opisuje swoją rodzi-
nę, opisuje przedmioty
i wygląd zewnętrzny ludzi
(włosy).
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
opisuje rodzinę i wygląd
zewnętrzny ludzi oraz zwie-
rząt; przedstawia zawartość
swojego plecaka; opisuje
wygląd i funkcje robota;
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Prawie zawsze swobodnie

rodziny.
 Zna i zawsze poprawnie
stosuje wymagane podsta-
wowe przymiotniki opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i zawsze poprawnie
stosuje dopełniacz saksoń-
ski i przymiotniki dzierżaw-
cze.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i bezbłędnie się nimi posłu-
guje.
 Zawsze rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Bezbłędnie rozumie ogól-
ny sens prostych i bardziej
złożonych tekstów
i fragmentów tekstu.
 Zawsze znajduje w tekście
podstawowe oraz złożone
informacje.
 Bez trudu tworzy proste
i złożone wypowiedzi ustne:
opisuje swoją rodzinę, opi-
suje przedmioty i wygląd
zewnętrzny ludzi (włosy).
 Samodzielnie, stosując
urozmaicone słownictwo,
tworzy krótkie wypowiedzi
pisemne: opisuje rodzinę
i wygląd zewnętrzny ludzi
oraz zwierząt; przedstawia
zawartość swojego plecaka;
opisuje wygląd i funkcje
robota; ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komuni-
kacji.



ludzi oraz zwierząt; przed-
stawia zawartość swojego
plecaka; opisuje wygląd
i funkcje robota.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając liczne błędy: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie do rodziny,
wyglądu zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, z trudem przepro-
wadza prosty dialog pomię-
dzy gospodarzem
i zaproszonym gościem;
popełnia liczne błędy zakłó-
cające komunikację.
 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.

wygląd i funkcje robota;
dość liczne błędy częściowo
zakłócają komunikację.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
rodziny, wyglądu zewnętrz-
nego ludzi i zwierząt, stanu
posiadania i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-
ściem; czasem popełnia
błędy zakłócające komuni-
kację.
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
czasem popełniając błędy.

plecaka; opisuje wygląd
i funkcje robota.
 Popełniając nieliczne
błędy reaguje w prostych
i bardziej złożonych sytua-
cjach: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
rodziny, wyglądu zewnętrz-
nego ludzi i zwierząt, stanu
posiadania i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-
ściem; popełnia błędy; nie-
liczne błędy nie zakłócają
komunikacji.

reaguje w prostych
i złożonych sytuacjach:
uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie do rodziny,
wyglądu zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, swobodnie prze-
prowadza prosty dialog
pomiędzy gospodarzem
i zaproszonym gościem;
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Bez trudu i poprawnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

 Swobodnie reaguje
w prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do rodziny, wyglą-
du zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe i urozmaicone słow-
nictwo, swobodnie przepro-
wadza prosty dialog pomię-
dzy gospodarzem
i zaproszonym gościem;
ewentualne drobne błędy
nie zaburzają komunikacji.
 Z łatwością i bezbłędnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

IS IT REAL?

ocena
dopuszczająca

 Słabo zna i z trudem po-
daje nazwy członków rodzi-
ny, popełniając liczne błędy.
 Słabo zna i z trudem sto-
suje wymagane podstawo-
we przymiotniki, opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Słabo zna i popełnia dużo
błędów, stosując dopełniacz
saksoński i przymiotniki
dzierżawcze.
 Słabo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących,
przeczących i pytających
z czasownikiem have got;
popełnia liczne błędy posłu-

ocena
dostateczna

 Częściowo zna i podaje
nazwy członków rodziny,
czasem popełniając błędy.
 Częściowo zna wymagane
podstawowe przymiotniki,
opisujące wygląd zewnętrz-
ny (włosy); stosując je cza-
sem popełnia błędy.
 Częściowo zna i nie zaw-
sze poprawnie stosuje do-
pełniacz saksoński
i przymiotniki dzierżawcze.
 Częściowo zna zasady
tworzenia zdań twierdzą-
cych, przeczących
i pytających z czasownikiem

ocena
dobra

 Zna i na ogół poprawnie
podaje nazwy członków
rodziny.
 Zna i na ogół poprawnie
stosuje wymagane podsta-
wowe przymiotniki opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i zazwyczaj popraw-
nie stosuje dopełniacz sak-
soński i przymiotniki dzier-
żawcze, popełniając nielicz-
ne błędy.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got

ocena
bardzo dobra

 Zna i poprawnie podaje
nazwy członków rodziny.
 Zna i poprawnie stosuje
wymagane podstawowe
przymiotniki opisujące wy-
gląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i poprawnie stosuje
dopełniacz saksoński
i przymiotniki dzierżawcze.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i niemal bezbłędnie się nimi
posługuje.
 Prawie zawsze rozumie

ocena
celująca

 Zna i zawsze poprawnie
podaje nazwy członków
rodziny.
 Zna i zawsze poprawnie
stosuje wymagane podsta-
wowe przymiotniki opisujące
wygląd zewnętrzny (włosy).
 Zna i zawsze poprawnie
stosuje dopełniacz saksoń-
ski i przymiotniki dzierżaw-
cze.
 Zna zasady tworzenia
zdań twierdzących, prze-
czących i pytających
z czasownikiem have got
i bezbłędnie się nimi posłu-



gując się nimi.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych wypowiedzi.
 Mimo pomocy
z trudnością znajduje proste
informacje w wypowiedzi;
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia
liczne błędy.
 Ma trudności
z rozumieniem ogólnego
sensu prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Mimo pomocy z trudem
znajduje w tekście określone
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji
popełnia liczne błędy.
 Mimo pomocy nieudolnie
tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając liczne
błędy: opisuje swoją rodzi-
nę, opisuje przedmioty
i wygląd ludzi (włosy).
 Mimo pomocy, popełniając
liczne błędy, nieudolnie
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi: opisuje rodzinę
i wygląd zewnętrzny ludzi
oraz zwierząt; przedstawia
zawartość plecaka; opisuje
wygląd i funkcje robota.
 Nieudolnie reaguje
w prostych sytuacjach, po-
pełniając liczne błędy: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje dotyczące rodziny, wy-
glądu zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, z trudem przepro-
wadza prosty dialog pomię-
dzy gospodarzem

have got; posługuje się nimi
czasem popełniając błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych wypowiedzi.
 Z niewielką pomocą znaj-
duje proste informacje
w wypowiedzi; przy wyszu-
kiwaniu złożonych informacji
popełnia dość liczne błędy.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych tekstów lub
fragmentów tekstu.
 Z niewielką pomocą na
ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji czasem popełnia
błędy.
 Z pewną pomocą tworzy
proste wypowiedzi ustne,
czasem popełniając błędy:
opisuje swoją rodzinę, opi-
suje przedmioty i wygląd
zewnętrzny ludzi (włosy).
 Sam lub z pomocą nau-
czyciela tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne:
opisuje rodzinę i wygląd
zewnętrzny ludzi oraz zwie-
rząt; przedstawia zawartość
swojego plecaka; opisuje
wygląd i funkcje robota;
dość liczne błędy częściowo
zakłócają komunikację.
 Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając
błędy: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
rodziny, wyglądu zewnętrz-
nego ludzi i zwierząt, stanu
posiadania i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-

i zazwyczaj poprawnie się
nimi posługuje.
 Zazwyczaj rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Popełniając drobne błędy,
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone
informacje.
 Na ogół rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów lub frag-
mentów tekstu.
 Na ogół znajduje w tekście
określone informacje, przy
wyszukiwaniu złożonych
informacji zdarza mu się
popełniać błędy.
 Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając nieliczne
błędy: opisuje swoją rodzi-
nę, opisuje przedmioty
i wygląd zewnętrzny ludzi
(włosy).
 Popełniając nieliczne
błędy niezakłócające komu-
nikacji, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje
rodzinę i wygląd zewnętrzny
ludzi oraz zwierząt; przed-
stawia zawartość swojego
plecaka; opisuje wygląd
i funkcje robota.
 Popełniając nieliczne
błędy reaguje w prostych
i bardziej złożonych sytua-
cjach: uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie do
rodziny, wyglądu zewnętrz-
nego ludzi i zwierząt, stanu
posiadania i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-

ogólny sens prostych
i bardziej złożonych wypo-
wiedzi.
 Bez większego problemu
samodzielnie znajduje
w wypowiedzi zarówno
proste, jak i złożone infor-
macje.
 Bez większego trudu ro-
zumie ogólny sens prostych
i bardziej złożonych tekstów.
 Samodzielnie znajduje
w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.
 Bez większego trudu two-
rzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: opisuje swoją
rodzinę, opisuje przedmioty
i wygląd zewnętrzny ludzi
(włosy).
 Samodzielnie tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne:
opisuje rodzinę i wygląd
zewnętrzny ludzi oraz zwie-
rząt; przedstawia zawartość
swojego plecaka; opisuje
wygląd i funkcje robota;
drobne błędy nie zaburzają
komunikacji.
 Prawie zawsze swobodnie
reaguje w prostych
i złożonych sytuacjach:
uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie do rodziny,
wyglądu zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, przeprowadza pro-
sty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-
ściem; drobne błędy nie
zaburzają komunikacji.
 Bez większego trudu
i poprawnie przekazuje

guje.
 Zawsze rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych wypowiedzi.
 Bez problemu samodziel-
nie znajduje w wypowiedzi
zarówno proste, jak
i złożone informacje.
 Bez trudu rozumie ogólny
sens prostych i bardziej
złożonych tekstów
i fragmentów tekstu.
 Z łatwością samodzielnie
znajduje w tekście podsta-
wowe oraz złożone informa-
cje.
 Bez trudu tworzy proste
i złożone wypowiedzi ustne:
opisuje swoją rodzinę, opi-
suje przedmioty i wygląd
zewnętrzny ludzi (włosy).
 Samodzielnie, stosując
urozmaicone słownictwo,
tworzy krótkie wypowiedzi
pisemne: opisuje rodzinę
i wygląd zewnętrzny ludzi
oraz zwierząt; przedstawia
zawartość swojego plecaka;
opisuje wygląd i funkcje
robota; ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komuni-
kacji.
 Swobodnie reaguje
w prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje
i przekazuje informacje
odnośnie do rodziny, wyglą-
du zewnętrznego ludzi
i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.
 Stosując zwroty grzeczno-
ściowe i urozmaicone słow-
nictwo, swobodnie przepro-
wadza prosty dialog pomię-
dzy gospodarzem



i zaproszonym gościem;
popełnia liczne błędy zakłó-
cające komunikację.
 Nieudolnie przekazuje
w języku angielskim infor-
macje zawarte
w materiałach wizualnych,
popełniając liczne błędy.

ściem; czasem popełnia
błędy zakłócające komuni-
kację.
 Przekazuje w języku an-
gielskim informacje zawarte
w materiałach wizualnych,
czasem popełniając błędy.

ściem; popełnia błędy; nie- w języku angielskim infor-
liczne błędy nie zakłócają macje zawarte
komunikacji. w materiałach wizualnych.

i zaproszonym gościem;
ewentualne drobne błędy
nie zaburzają komunikacji.
 Z łatwością i bezbłędnie
przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte
w materiałach wizualnych.

Krzysztof Bujnicki dn. 08.11.2022r.
Katarzyna Karasińska
Marta Kochańska
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