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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV  

 

OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA 

 

 

 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami Wewnątrzszkolnego 

Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

CELE EDUKACJI JĘZYKOWEJ – WYMAGANIA OGÓLNE 

I. Znajomość środków językowych. 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycz-

nych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych  

w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standar-

dowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaga-

niach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne  

w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

IV. Reagowanie na wypowiedzi. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, ade-

kwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szcze-

gółowych. 

V. Przetwarzanie wypowiedzi. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szcze-

gółowych. 

 

TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycz-

nych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych  

w zakresie następujących tematów: 

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania); 

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne); 

4) praca (popularne zawody); 

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codzien-
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nego, formy spędzania czasu wolnego); 

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki); 

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie); 

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata); 

9) kultura (święta, obrzędy); 

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy); 

11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna); 

12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz). 

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu: 

1) reaguje na polecenia; 

2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia; 

3) rozumie ogólny sens prostego tekstu; 

4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym; 

5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku 

zgody, żartowanie); 

6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole). 

3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne: 

1) rozumie ogólny sens tekstu; 

2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście; 

3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, 

kartka pocztowa. 

4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru: 

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 

2) opowiada o czynnościach życia codziennego; 

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia. 

5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru: 

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 

2) opisuje czynności dnia codziennego; 

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia. 

6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego: 

1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny; 

2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania; 

3) podaje swoje upodobania; 

4) mówi, co posiada i co potrafi robić; 

5) prosi o informacje; 

6) wyraża swoje emocje; 

7) wyraża prośby i podziękowania. 

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego: 

1) udziela podstawowych informacji na swój temat; 

2) wyraża podziękowania. 
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8. Uczeń przetwarza tekst: 

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego; 

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego. 

9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodziel-

nej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych 

wyrazów). 

10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumie-

nie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty). 

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami). 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

1. Na początku roku szkolnego (do 15 września) uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) zostają 

zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach języka angielskiego oraz z wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyf i-

kacyjnych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym oraz zeszycie przedmiotowym ucznia,  

a następnie potwierdzony podpisami uczniów i rodziców. 

2. Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie i sprawie-

dliwie.  

3. Na lekcjach języka angielskiego ocenie podlegają podane niżej umiejętności w zakresie poszczegól-

nych sprawności językowych. 

1) Sprawność rozumienia ze słuchu, 

2) Sprawność mówienia, 

3) Sprawność czytania,  

4) Sprawność pisania,  

5) Inne umiejętności: korzystanie ze słownika dwujęzycznego, korzystanie z lektur uproszczonych, 

tworzenie projektów (prac plastyczno-językowych).  

4. Narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) prace pisemne (całogodzinne prace klasowe po każdym zrealizowanym dziale, krótkie sprawdzia-

ny dotyczące jednego zagadnienia gramatycznego, kartkówki sprawdzające słownictwo), 

2) prace domowe, 

3) wypowiedzi ustne: odpowiedzi ustne, czytanie, 

4) aktywność na zajęciach, 

5) zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 

6) przygotowanie do lekcji,  

7) prace dodatkowe,  

8) ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),  

9) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
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5. Całogodzinne prace pisemne są:  

1) obowiązkowe, 

2) zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,  

3) poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

6. Nauczyciel oddaje poprawione prace pisemne w ciągu dwóch tygodni.  

7. Istnieje możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż tydzień od uzyskania oceny. Uczeń nie może po-

prawić oceny niedostatecznej z pracy pisemnej, jeśli otrzymał ją za niesamodzielną pracę lub korzy-

stanie z niedozwolonych pomocy. 

8. W przypadku nieobecności ucznia:  

1) jednodniowej – uczeń pisze pracę na następnej lekcji,  

2) dłuższej niż jeden dzień – uczeń pisze pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

9. Krótkie sprawdziany dotyczące jednego zagadnienia gramatycznego i kartkówki nie są zapowiadane  

i obejmują wiedzę i umiejętności z ostatniej jednostki tematycznej.  

10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny, a rodzi-

ce (prawni opiekunowie) podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielem.  

11. Zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń są sprawdzane na bieżąco.  

12. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć (brak zadania domowego, brak zeszytu ćwiczeń, brak podręcznika) 

oraz brak aktywności i brak pracy na lekcji jest odnotowywany w dzienniku minusem „-”. Trzykrotne 

uzyskanie minusa jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.  

13. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć plusy „+”. Trzykrotne uzyskanie plusa równo-

znaczne jest z uzyskaniem oceny bardzo dobrej.  

14. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen pozytywnych, wykonując prace nadobowiązkowe.  

15. Oceny odpowiadające poszczególnym poziomom wymagań: 

1) całkowicie opanowana podstawa programowa  celujący (cel = 6) 

2) poziom dopełniający (D)    bardzo dobry (bdb = 5) 

3) poziom rozszerzający (R)    dobry (db = 4) 

4) poziom podstawowy (P)    dostateczny (dst = 3) 

5) poziom konieczny (K)    dopuszczający (dop = 2) 

6) poziom niewystarczający    niedostateczny (ndst = 1).  

16. Przyporządkowanie ocen danym poziomom nauczania można zilustrować w następujący sposób: 

1) K:       dopuszczający 

2) K + P:       dostateczny 

3) K + P + R:      dobry  

4) K + P + R + D:     bardzo dobry 

5) całkowicie opanowana podstawa programowa:  celujący 
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17. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu  

Oceniania. 

 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

18. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według nastę-

pującej skali procentowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 
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STANDARDY WYMAGAŃ WEDŁUG PRZYJĘTEGO PROGRAMU NAUCZANIA  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA II-go ETAPU EDUKACYJNEGO 

(szkoła podstawowa, klasy 4-6). 

Autor/autorzy programu EWA PIOTROWSKA, TOMASZ SZTYBER 

Wydawnictwo MACMILLAN POLSKA 

Rok wydania 2015 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytane-

go, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, 

pomimo pomocy nauczyciela. 

. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchane-

go, z trudem odnajduje potrzebne informacje 

pomimo pomocy nauczyciela. 

. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu 

tekstu oraz intencji rozmówców pomimo po-

mocy nauczyciela. 

. Ma trudności z wskazaniem intencji rozmów-

cy. 

. Ma znaczne problemy z rozpoznaniem rodza-

jów sytuacji komunikacyjnych. 

. Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty. 

. Popełniając liczne błędy, opisuje położenie 

mebli, dokonuje opisu pokoju. 

. Popełniając liczne błędy, opisuje znane oso-

by, opisuje przedmiot (mundurek). 

. Popełniając liczne błędy, przedstawia infor-

macje o sobie na podstawie wzoru, opisuje 

rośliny. 

. Popełniając liczne błędy, opisuje ulubionego 

muzyka, opisuje umiejętności członków ro-

dziny. 

. Popełniając liczne błędy, pisze menu, tworzy 

wypowiedź na temat ulubionych artykułów 

spożywczych. 

. Popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedź 

na temat aktywności fizycznej. 

. W niewielkim stopniu opisuje przedmioty, 

ludzi. 

. Wymowa dźwięku /ə/ sprawia znaczne pro-

blemy. 

. Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje po-

kój. 

. Wymowa dźwięku /e/ sprawia znaczne pro-

blemy. 

 

. Popełniając liczne błędy, opisuje znaną oso-

. Słabo zna i z trudem podaje dane osobo-

we, zainteresowania, nazwy popularnych 

zawodów, liczby (1‒10), przedmioty na-

uczania, alfabet.  

. Słabo zna i z trudem podaje formy pełne  

i skrócone czasownika „być” (to be) 

w liczbie pojedynczej w czasie Present 

Simple. 

. Ma trudności z poprawnym użyciem za-

imków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby 

pojedynczej. 

. Słabo zna i z trudem podaje dane osobo-

we, nazwy przyborów szkolnych, wymie-

nia podstawowe przymiotniki, kolory, 

przedmioty codziennego użytku. 

. Słabo zna i z trudem tworzy formy dopeł-

niacza saksońskiego. 

. Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki 

dzierżawcze. 

. Słabo zna i z trudem stosuje przedimki 

nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: 

czyj?, czyja?, czyje? (whose?). 

. Słabo zna i z trudem podaje dane perso-

nalne, liczby (1‒20), popularne zawody, 

przedmioty codziennego użytku, alfabet. 

. Słabo zna i z trudem podaje formy twier-

dzące, przeczące i pytające czasownika 

„być” (to be) w liczbie pojedynczej w cza-

sie Present Simple. 

. Słabo zna i z trudem rozróżnia przedimki 

nieokreślone. 

. Ma trudności z poprawnym użyciem za-

imków osobowych dla 3. osoby liczby po-

jedynczej. 

. Słabo zna i z trudem podaje podstawowe 

czasowniki, przedmioty codziennego 

użytku, nazywa wyposażenia domu, opi-

suje pomieszczenia. 

. Słabo zna i z trudem stosuje przyimki 
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bę. 

. Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięk /s/. 

. Z trudem przedstawia członków rodziny, mó-

wi o umiejętnościach. 

. Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia znaczne pro-

blemy. 

. Z trudem mówi o wybranych artykułach spo-

żywczych. 

. Z trudem wymawia dźwięk /z/. 

. Z trudem opisuje miejsca, osoby, mówi  

o upodobaniach. 

. Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. 

. Popełniając liczne błędy podaje dane osobo-

we, wyraża opinie, udziela i uzyskuje infor-

macje. 

. Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, 

prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje in-

formacje, wydaje polecenia, odpowiada na 

polecenia. 

. Popełniając liczne błędy, pyta o przynależ-

ność, wyraża stan posiadania, udziela infor-

macji i je uzyskuje. 

. Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, 

udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie 

zgadza się z rozmówcą. 

. Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, zga-

dza się, pyta o samopoczucie, wyraża przy-

należności, opisuje osoby. 

. Popełniając liczne błędy, wyraża przynależ-

ność, umiejętność, określa stopień opanowa-

nia umiejętności. 

. Popełniając liczne błędy, podaje wiek, wyraża 

gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela 

i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpo-

wiada na prośby. 

. Popełniając liczne błędy, podaje upodobania, 

wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, 

wyraża emocje. 

. W niewielkim stopniu przekazuje informacje 

uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. 

miejsca, przedimki określone i nieokreślo-

ne, tryb rozkazujący. 

. Słabo zna i z trudem opisuje wygląd ze-

wnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, 

zwierząt, roślin, z trudem wymienia kolory, 

przymiotniki, wyrażające opinie. 

. Słabo zna i z trudem stosuje formy twier-

dzące, przeczące i pytające czasownika 

„być” (to be) w czasie Present Simple. 

. Słabo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą 

rzeczowników. 

. Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wska-

zujące: this, that. 

. Słabo zna i z trudem opisuje wygląd ze-

wnętrzny, wymienia części ciała, nazywa 

emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charak-

teru, członków rodziny. 

. Słabo zna i z trudem stosuje formę twier-

dzącą, przeczącą i pytającą czasownika 

„mieć” (have got). 

. Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wska-

zujące: this, that, these, those. 

. Słabo zna i z trudem podaje nazwy popu-

larnych dyscyplin sportowych, członków 

rodziny, sposobów spędzania czasu wol-

nego, instrumentów muzycznych, pod-

stawowe przymiotniki. 

. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twier-

dzące, przeczące i pytające z czasowni-

kiem modalnym „umieć” (can). 

. Słabo zna i z trudem stosuje przysłówki 

sposobu. 

. Słabo zna i z trudem podaje nazwy arty-

kułów żywnościowych, członków rodziny, 

formy spędzania czasu wolnego, nazywa 

uczucia. 

. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twier-

dzące, przeczące i pytające w czasie Pre-

sent Simple. 

. Słabo zna i z trudem stosuje czasownik 

„lubić” (like). 

. Słabo zna i z trudem podaje dane perso-

nalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawo-

we przymiotniki, wyposażenie domu, po-

pularne dyscypliny sportowe, zaintereso-

wania, nazwy roślin i zwierząt. 

. Słabo zna i z trudem podaje formy twier-

dzące, przeczące i pytające czasowników: 

„być” (to be), „mieć” (to have got) oraz 

„lubić” (to like) w czasie Present Simple, 

przyimki miejsca, tryb rozkazujący, prze-

dimki określone i nieokreślone. 

Podstawowe 

K + P 

ocena  

dostateczna (3) 

. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą 

nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne in-

formacje. 

. Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomo-

cą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne in-

formacje. 

. Częściowo zna i umie podać dane oso-

bowe, zainteresowania, nazwy popular-

nych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty 

nauczania, alfabet.  

. Częściowo zna i z trudem podaje formy 

pełne i skrócone czasownika „być” (to be) 
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. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i in-

tencje rozmówców. 

. Częściowo poprawnie określa intencje roz-

mówcy. 

. Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje 

komunikacyjne. 

. Popełniając błędy, opisuje przedmioty. 

. Popełniając błędy, opisuje położenie mebli, 

dokonuje opisu pokoju. 

. Popełniając błędy, opisuje znane osoby, opi-

suje przedmiot (mundurek). 

. Popełniając błędy, przedstawia informacje  

o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. 

. Popełniając błędy, opisuje ulubionego muzy-

ka, opisuje umiejętności członków rodziny. 

. Popełniając błędy, pisze menu, tworzy wypo-

wiedź na temat ulubionych artykułów spo-

żywczych. 

. Popełniając błędy, tworzy wypowiedź na te-

mat aktywności fizycznej. 

. Opisując przedmioty, ludzi popełnia liczne 

błędy. 

. Wymowa dźwięku /ə/ sprawia problemy.  

. Popełniając błędy, opisuje pokój. 

. Wymowa dźwięku /e/ sprawia problemy. 

. Popełniając błędy, opisuje znaną osobę. 

. Popełnia błędy, wymawiając dźwięk /s/. 

. Dość poprawnie przedstawia członków rodzi-

ny, mówi o umiejętnościach. 

. Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia problemy. 

. Dość poprawnie mówi o wybranych artyku-

łach spożywczych. 

. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /z/. 

. Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, mó-

wi o upodobaniach. 

. Popełniając błędy, wymawia i rozróżnia 

dźwięki: /i:/, /ɪ/. 

. Popełniając błędy podaje dane osobowe, wy-

raża opinie, udziela i uzyskuje informacje. 

. Popełniając błędy, wyraża opinie, prośby, 

podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, 

wydaje polecenia, odpowiada na polecenia. 

. Popełniając błędy, pyta o przynależność, wy-

raża stan posiadania, udziela informacji  

i je uzyskuje. 

. Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela  

i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się 

z rozmówcą. 

. Popełniając błędy, wyraża opinie, zgadza się, 

pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, 

opisuje osoby. 

. Popełniając błędy, wyraża przynależność, 

umiejętność, określa stopień opanowania 

umiejętności. 

. Popełniając błędy, podaje wiek, wyraża gratu-

lacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela  

i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpo-

wiada na prośby. 

. Popełniając błędy, podaje upodobania, wyra-

w liczbie pojedynczej w czasie Present 

Simple.  

. Ma niewielkie trudności z poprawnym 

użyciem zaimków osobowych dla 1. i 2. 

osoby liczby pojedynczej. 

. Częściowo zna i umie podać dane oso-

bowe, nazwy przyborów szkolnych, wy-

mienia podstawowe przymiotniki, kolory, 

przedmioty codziennego użytku. 

. Częściowo zna i z trudem tworzy formy 

dopełniacza saksońskiego. 

. Częściowo zna i stosuje przymiotniki 

dzierżawcze. 

. Częściowo zna i zdarza się, że popełnia 

błędy, stosując przedimki nieokreślone  

(a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, 

czyje? (whose?). 

. Częściowo zna i umie podać dane perso-

nalne, liczby (1‒20), popularne zawody, 

przedmioty codziennego użytku, alfabet. 

. Częściowo zna i z trudem podaje formy 

twierdzące, przeczące i pytające czasow-

nika „być” (to be) w liczbie pojedynczej  

w czasie Present Simple. 

. Częściowo zna i rozróżnia przedimki nie-

określone. 

. Ma niewielkie trudności z poprawnym 

użyciem zaimków osobowych dla 3. oso-

by liczby pojedynczej. 

. Częściowo zna i umie podać podstawowe 

czasowniki, przedmioty codziennego 

użytku, nazywa wyposażenia domu, opi-

suje pomieszczenia. 

. Częściowo zna i stosuje przyimki miejsca, 

przedimki określone i nieokreślone, tryb 

rozkazujący. 

. Częściowo zna i umie podać wygląd ze-

wnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, 

zwierząt, roślin, częściowo wymienia 

przymiotniki, wyrażające opinie. 

. Częściowo zna i stosuje formy twierdzą-

ce, przeczące i pytające czasownika „być” 

(to be) w czasie Present Simple. 

. Częściowo zna i z trudem tworzy liczbę 

mnogą rzeczowników. 

. Częściowo zna i stosuje zaimki wskazują-

ce: this, that. 

. Częściowo zna i umie podać słowa opisu-

jące wygląd zewnętrzny, części ciała, 

emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charak-

teru, członków rodziny. 

. Częściowo zna i umie podać formę twier-

dzącą, przeczącą i pytającą czasownika 

„mieć” (have got). 

 

. Częściowo zna i z trudem stosuje zaimki 

wskazujące: this, that, these, those. 

. Częściowo zna i umie podać nazwy popu-

larnych dyscyplin sportowych, członków 
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ża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wy-

raża emocje. 

. Częściowo przekazuje informacje uzyskane  

z tekstu słuchanego i czytanego. 

 

rodziny, sposobów spędzania czasu wol-

nego, instrumentów muzycznych, pod-

stawowe przymiotniki. 

. Częściowo zna i z trudem tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające z cza-

sownikiem modalnym „umieć” (can). 

. Częściowo zna i z trudem stosuje przy-

słówki sposobu. 

. Częściowo zna i umie podać nazwy arty-

kułów żywnościowych, członków rodziny, 

formy spędzania czasu wolnego, nazywa 

uczucia. 

. Częściowo zna i z trudem tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające w czasie 

Present Simple. 

. Częściowo zna i z trudem stosuje cza-

sownik „lubić” (like). 

. Częściowo zna i umie podać dane perso-

nalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawo-

we przymiotniki, wyposażenie domu, po-

pularne dyscypliny sportowe, zaintereso-

wania, nazwy roślin i zwierząt. 

. Częściowo zna i z trudem podaje formy 

twierdzące, przeczące i pytające czasow-

ników: „być” (to be), „mieć” (to have got) 

oraz „lubić” (to like) w czasie Present 

Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazują-

cy, przedimki określone i nieokreślone. 

Rozszerzające 
(K + P) + R 

ocena dobra (4) 

. Rozumie większość tekstu czytanego i prze-

ważnie samodzielnie wyszukuje w nim po-

trzebne informacje. 

. Rozumie większość tekstu słuchanego  

i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim 

potrzebne informacje. 

. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i in-

tencje rozmówców. 

. Zazwyczaj poprawnie określa intencje roz-

mówcy. 

. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje 

sytuacji komunikacyjnych. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje przed-

mioty. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje położenie 

mebli, dokonuje opisu pokoju. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje znane 

osoby, opisuje przedmiot (mundurek). 

. Popełniając nieliczne błędy, przedstawia in-

formacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje 

rośliny. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje ulubione-

go muzyka, opisuje umiejętności członków 

rodziny. 

. Popełniając nieliczne błędy, pisze menu, two-

rzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów 

spożywczych. 

. Popełniając nieliczne błędy, tworzy wypo-

wiedź na temat aktywności fizycznej. 

. Dość poprawnie opisuje przedmioty i osoby. 

. W większości zna i umie podać dane 

osobowe, zainteresowania, nazwy popu-

larnych zawodów, liczby (1‒10), przed-

mioty nauczania, alfabet.  

. W większości zna i umie podać formy 

pełne i skrócone czasownika „być” (to be) 

w liczbie pojedynczej w czasie Present 

Simple. 

. Z reguły poprawnie używa zaimków oso-

bowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedyn-

czej. 

. W większości zna i umie podać dane 

osobowe, nazwy przyborów szkolnych, 

wymienia podstawowe przymiotniki, kolo-

ry, przedmioty codziennego użytku. 

. W większości zna i umie podać formy 

dopełniacza saksońskiego. 

. W większości zna i umie zastosować 

przymiotniki dzierżawcze. 

. W większości zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przedimki nieokreślone (a, an) 

oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? 

(whose?). 

 

. W większości zna i umie podać dane per-

sonalne, liczby (1‒20), popularne zawody, 

przedmioty codziennego użytku, alfabet. 

. W większości zna i podaje formy twier-

dzące, przeczące i pytające czasownika 

„być” (to be) w liczbie pojedynczej w cza-
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. Wymowa dźwięku /ə/ sprawia nieliczne pro-

blemy. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje pokój. 

. Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia większych 

problemów. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje znaną 

osobę. 

. Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk 

/s/. 

. Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków 

rodziny, mówi o umiejętnościach. 

. Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia większych 

problemów. 

. Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych ar-

tykułach spożywczych. 

. Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk 

/z/. 

. Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, 

mówi o upodobaniach. 

. Popełniając nieliczne błędy, wymawia i roz-

różnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. 

. Popełniając nieliczne błędy podaje dane oso-

bowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje in-

formacje. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje pokój. 

. Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia większych 

problemów. 

. Popełniając nieliczne błędy, opisuje znaną 

osobę. 

. Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk 

/s/. 

. Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków 

rodziny, mówi o umiejętnościach. 

. Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia większych 

problemów. 

. Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych ar-

tykułach spożywczych. 

. Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk 

/z/. 

. Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, 

mówi o upodobaniach. 

. Popełniając nieliczne błędy, wymawia i roz-

różnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. 

. Popełniając nieliczne błędy podaje dane oso-

bowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje in-

formacje. 

. Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, 

prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje in-

formacje, wydaje polecenia, odpowiada na 

polecenia. 

 

. Popełniając nieliczne błędy, pyta o przyna-

leżność, wyraża stan posiadania, udziela in-

formacji i je uzyskuje. 

. Popełniając nieliczne błędy, wyraża emocje, 

udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie 

zgadza się z rozmówcą. 

. Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, 

zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża 

sie Present Simple. 

. W większości zna i rozróżnia przedimki 

nieokreślone. 

. Z reguły poprawnie używa zaimków oso-

bowych dla 3. osoby liczby pojedynczej. 

. W większości zna i umie podać podsta-

wowe czasowniki, przedmioty codzienne-

go użytku, nazywa wyposażenia domu, 

opisuje pomieszczenia. 

. W większości zna i stosuje przyimki miej-

sca, przedimki określone i nieokreślone, 

tryb rozkazujący. 

. W większości zna i umie podać wygląd 

zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, 

zwierząt, roślin, wymienia większość 

przymiotników, wyrażających opinie. 

. W większości zna i stosuje formy twier-

dzące, przeczące i pytające czasownika 

„być” (to be) w czasie Present Simple. 

. W większości zna i tworzy liczbę mnogą 

rzeczowników. 

. W większości zna i stosuje zaimki wska-

zujące: this, that. 

. W większości zna i umie podać słowa 

opisujące wygląd zewnętrzny, części cia-

ła, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy cha-

rakteru, członków rodziny. 

. W większości zna i umie podać formę 

twierdzącą, przeczącą i pytającą czasow-

nika „mieć” (have got). 

. W większości zna i stosuje zaimki wska-

zujące: this, that, these, those. 

. W większości zna i umie podać nazwy 

popularnych dyscyplin sportowych, człon-

ków rodziny, sposobów spędzania czasu 

wolnego, instrumentów muzycznych, pod-

stawowe przymiotniki. 

. W większości zna i z tworzy zdania twier-

dzące, przeczące i pytające z czasowni-

kiem modalnym „umieć” (can). 

. W większości zna i stosuje przysłówki 

sposobu. 

. W większości zna i umie podać nazwy 

artykułów żywnościowych, członków ro-

dziny, formy spędzania czasu wolnego, 

nazywa uczucia. 

. W większości zna i tworzy zdania twier-

dzące, przeczące i pytające w czasie Pre-

sent Simple. 

 

. W większości zna i stosuje czasownik 

„lubić” (like). 

. W większości zna i umie podać dane per-

sonalne, liczby (21‒99), alfabet, podsta-

wowe przymiotniki, wyposażenie domu, 

popularne dyscypliny sportowe, zaintere-

sowania, nazwy roślin i zwierząt. 

. W większości zna i podaje formy twier-

dzące, przeczące i pytające czasowników: 
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przynależności, opisuje osoby. 

. Popełniając nieliczne błędy, wyraża przyna-

leżność, umiejętność, określa stopień opano-

wania umiejętności. 

. Popełniając nieliczne błędy, podaje wiek, wy-

raża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, 

udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, 

odpowiada na prośby. 

. Popełniając nieliczne błędy, podaje upodoba-

nia, wyraża opinie, udziela i uzyskuje infor-

macje, wyraża emocje. 

. W większości przekazuje informacje uzyska-

ne z tekstu słuchanego i czytanego. 

„być” (to be), „mieć” (to have got) oraz 

„lubić” (to like) w czasie Present Simple, 

przyimki miejsca, tryb rozkazujący, prze-

dimki określone i nieokreślone. 

Dopełniające 
(K + P + R) + D 

ocena  
bardzo dobra (5) 

. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszu-

kuje w nim potrzebne informacje. 

. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie od-

najduje w nim potrzebne informacje. 

. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje 

rozmówców. 

. Z łatwością określa intencje rozmówcy. 

. Poprawnie i bez trudu rozpoznaje rodzaje 

sytuacji komunikacyjnych. 

. Używając dość bogatego słownictwa, po-

prawnie opisuje przedmioty. 

. Poprawnie opisuje położenie mebli, dokonuje 

opisu pokoju. 

. Poprawnie opisuje znane osoby, opisuje 

przedmiot (mundurek). 

. Poprawnie przedstawia informacje o sobie na 

podstawie wzoru, opisuje rośliny. 

. Poprawnie opisuje ulubionego muzyka, opisu-

je umiejętności członków rodziny. 

. Poprawnie pisze menu, tworzy wypowiedź na 

temat ulubionych artykułów spożywczych. 

. Poprawnie tworzy wypowiedź na temat ak-

tywności fizycznej. 

. Używając bogatego słownictwa, poprawnie 

opisuje przedmioty i ludzi. 

. Poprawnie wymawia dźwięk /ə/. 

. Poprawnie, używając bogatego słownictwa, 

opisuje pokój. 

. Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia żadnych 

problemów. 

. Poprawnie opisuje znaną osobę. 

. Prawidłowo wymawia dźwięk /s/. 

. Poprawnie przedstawia członków rodziny, 

mówi o umiejętnościach.  

 

. Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia żadnych 

problemów. 

. Poprawnie mówi o wybranych artykułach 

spożywczych. 

. Poprawnie wymawia dźwięk /z/. 

. Poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi  

o upodobaniach. 

. Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, 

/ɪ/. 

. Poprawnie podaje dane osobowe, wyraża 

. Zna i umie podać dane osobowe, zainte-

resowania, nazwy popularnych zawodów, 

liczby (1‒10), przedmioty nauczania, alfa-

bet.  

. Zna i umie podać formy pełne i skrócone 

czasownika „być” (to be) w liczbie poje-

dynczej w czasie Present Simple. 

. Poprawnie używa zaimków osobowych 

dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej. 

. Zna i umie podać dane osobowe, nazwy 

przyborów szkolnych, wymienia podsta-

wowe przymiotniki, kolory, przedmioty co-

dziennego użytku. 

. Zna i umie podać formy dopełniacza sak-

sońskiego. 

. Zna i umie zastosować przymiotniki dzier-

żawcze. 

. Zna i poprawnie stosuje przedimki nie-

określone (a, an) oraz zaimki pytające: 

czyj?, czyja?, czyje? (whose?). 

. Zna i umie podać dane personalne, liczby 

(1‒20), popularne zawody, przedmioty 

codziennego użytku, alfabet. 

. Zna i umie podać formy twierdzące, prze-

czące i pytające czasownika „być” (to be) 

w liczbie pojedynczej w czasie Present 

Simple. 

. Zna i umie odróżnić przedimki nieokreślo-

ne. 

. Poprawnie używa zaimków osobowych 

dla 3. osoby liczby pojedynczej. 

. Zna i umie podać podstawowe czasowni-

ki, przedmioty codziennego użytku, nazy-

wa wyposażenia domu, opisuje pomiesz-

czenia. 

. Zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki 

określone i nieokreślone, tryb rozkazują-

cy. 

. Zna i umie podać wygląd zewnętrzny 

osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, 

roślin. 

. Wymienia poznane przymiotniki, wyraża-

jące opinie. 

. Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące 

i pytające czasownika „być” (to be) w cza-
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opinie, udziela i uzyskuje informacje. 

. Poprawnie wyraża opinie, prośby, podzięko-

wania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje 

polecenia, odpowiada na polecenia. 

. Poprawnie pyta o przynależność, wyraża stan 

posiadania, udziela informacji i je uzyskuje. 

. Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje 

informacje, zgadza, nie zgadza się z roz-

mówcą. 

. Poprawnie wyraża opinie, zgadza się, pyta o 

samopoczucie, wyraża przynależności, opisu-

je osoby. 

. Poprawnie wyraża przynależność, umiejęt-

ność, określa stopień opanowania umiejętno-

ści. 

. Poprawnie podaje wiek, wyraża gratulacje, 

emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje 

informacje, wyraża prośby, odpowiada na 

prośby. 

. Poprawnie podaje upodobania, wyraża opi-

nie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża 

emocje. 

. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słu-

chanego i czytanego. 

 

sie Present Simple. 

. Zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników. 

. Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, 

that. 

. Zna i umie podać słowa opisujące wygląd 

zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny  

i zwierzęta, cechy charakteru, członków 

rodziny. 

. Zna i umie podać formę twierdzącą, prze-

czącą i pytającą czasownika „mieć” (have 

got). 

. Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, 

that, these, those. 

. Zna i umie podać nazwy popularnych 

dyscyplin sportowych, członków rodziny, 

sposobów spędzania czasu wolnego, in-

strumentów muzycznych, podstawowe 

przymiotniki. 

. Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczą-

ce i pytające z czasownikiem modalnym 

„umieć” (can). 

. Zna i stosuje przysłówki sposobu. 

. Zna i umie podać nazwy artykułów żyw-

nościowych, członków rodziny, formy 

spędzania czasu wolnego, nazywa uczu-

cia. 

. Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczą-

ce i pytające w czasie Present Simple. 

. Zna i stosuje czasownik „lubić” (like). 

. Zna i umie podać dane personalne, liczby 

(21‒99), alfabet, podstawowe przymiotni-

ki, wyposażenie domu, popularne dyscy-

pliny sportowe, zainteresowania, nazwy 

roślin i zwierząt. 

. Zna i podaje formy twierdzące, przeczące 

i pytające czasowników: „być” (to be), 

„mieć” (to have got) oraz „lubić” (to like)  

w czasie Present Simple, przyimki miej-

sca, tryb rozkazujący, przedimki określo-

ne i nieokreślone. 

Poziom wymagań 
na ocenę celującą 
(6) 

. Sprawnie i biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami. 

. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzy-

stuje przy wykonywaniu zadań i ćwiczeń. 

. Rozróżnia i prawidłowo nazywa poznane 

konstrukcje gramatyczne. 

. W swoich wypowiedziach i pracach stosuje 

różnorodne formy i struktury gramatyczne 

oraz bogate słownictwo.  

. Świadomie, swobodnie i płynnie stosuje po-

znane słownictwo oraz konstrukcje grama-

tyczne. 

. Jest komunikatywny, swobodnie reaguje  

w różnych sytuacjach językowych. 

. Ma bogaty zasób słownictwa. 

. Zna wszystkie wprowadzone konstrukcje  

i formy gramatyczne. 

 


