
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V 

 

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-

nego, formy spędzania czasu wolnego); 
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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. 

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). 
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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 spraw-

dziany 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. 

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,  
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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 

 

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 
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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 V 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008 ROKU  

i 27 SIERPNIA 2012. 

Typ szkoły: szkoła podstawowa, klasy IV-VI. Etap edukacyjny: II etap 

edukacyjny. 

Autor/autorzy programu MARIOLA BOGUCKA, DOROTA ŁOŚ 

Wydawnictwo Pearson Central Europe 

Rok wydania 2009 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

. W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie i czytanie. 

. Dobiera do siebie niektóre liczebniki główne  

i porządkowe. 

. Na podstawie wyrażeń w podręczniku czę-

ściowo poprawnie zadaje proste pytania. 

. Nazywa czynności na zdjęciach. 

. Dobiera nazwy czynności do obrazków. 

. Częściowo poprawnie układa miesiące w od-

powiedniej kolejności oraz odczytuje i zapisu-

je daty (roczne i dzienne). 

. Częściowo poprawnie układa pytania na pod-

stawie podanych słów. 

. Dzieli słowa na 3 grupy. 

. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami  

z podręcznika. 

. Częściowo poprawnie uzupełnia przykładowy 

tekst, by krótko opisać swoje ulubione zdję-

cie. 

. Częściowo poprawnie układa pytania na pod-

stawie podanych słów. 

. W niewielkim stopniu poprawnie stosuje for-

my twierdzące czasu Past Simple w zada-

niach gramatycznych. 

. Dobiera przysłówki do przymiotników. 

. Dobiera nazwy czynności do obrazków. Za-

daje pytania typu: Do you like (playing 

cards)? 

. Nazywa przedmioty szkolne na rysunku. 

. Częściowo poprawnie zadaje pytania na pod-

stawie podanych wyrażeń. 

. Zadaje koledze lub koleżance pytania z pod-

ręcznika. 

. Nazywa miejsca na zdjęciach. Poprawnie 

akcentuje wyrazy. 

. Częściowo poprawnie układa kilka zdań, by 

porównać ludzi. 

. Na podstawie podanych wyrazów układa pro-

. Zna i stosuje kilka podstawowych wyra-

zów.  

. Zna formy czasownika to be w czasie 

przeszłym. 

. Zna formy zaimków dzierżawczych. 

. Zna znaczenie i zasady użycia czasowni-

ka have to/don't have to. 

. Zna formy czasowników w czasach Pre-

sent Simple i Present Continuous.  

. Zna formy czasu Past Simple (przeczenia 

i pytania). 

. Nazywa środki transportu na obrazku na 

obrazku. 

. Zna znaczenie i zasady użycia czasowni-

ka must/mustn't. 

. Zna zasady tworzenia form stopnia wyż-

szego przymiotników. 

. Wie, że czasu Present Continuous można 

używać dla wyrażania przyszłości. 

. Zna zasady tworzenia form stopnia naj-

wyższego przymiotników. 
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ste pytania o plany na przyszłość. 

. Dobiera ceny do ich słownego zapisu. Mówi, 

czy przedmioty są drogie, czy tanie. 

.  Nazywa gatunki filmowe na obrazkach. 

. Dobiera typy pogody do obrazków. 

. Mówi, jakie jest jego ulubiony film. 

. W kilku zdaniach wyraża swoją opinię na te-

mat filmu. Popełnia liczne błędy językowe. 

. Nazywa miejsca na obrazkach. 

. W niewielkim stopniu poprawnie używa kon-

strukcję going to w zadaniach gramatycz-

nych. 

. Rozumie znaczenie zdań z bezokolicznikiem 

celu. 

. Układa kilka prostych zdań z must/mustn't, by 

opisać zasady obowiązujące w jego szkole. 

Popełnia liczne błędy. 

. Dobiera wyrażenia do rysunków. 

. W kilku zdaniach opisuje wypadek. Popełnia 

liczne błędy językowe, w tym błędy zakłóca-

jące komunikację. 

. Nazywa przedmioty na zdjęciach.  

. Dobiera niektóre wyrażenia do obrazków. 

. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania w 

podręczniku, by przekazać informacje z histo-

ryjki. 

. Układa kilka zdań, by przekazać wydarzenia 

z historyjki. Popełnia liczne błędy językowe. 

Podstawowe 

K + P 

ocena  

dostateczna (3) 

. Częściowo poprawnie stosuje formy czasu 

przeszłego czasownika to be w zadaniach 

gramatycznych. 

. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na 

słuchanie i czytanie. 

. Dobiera do siebie liczebniki główne i porząd-

kowe. 

. Na podstawie wyrażeń w podręczniku czę-

ściowo poprawnie zadaje proste pytania  

o dane osobowe. Stara się na nie odpowia-

dać. 

. Nazywa czynności na zdjęciach i w większo-

ści poprawnie je wymawia. 

. Dobiera nazwy czynności do obrazków.  

. Częściowo poprawnie pisze krótki opis osoby 

przedstawionej w podręczniku. Popełnia licz-

ne błędy językowe. 

. Poprawnie układa miesiące w odpowiedniej 

kolejności oraz odczytuje i zapisuje daty 

(roczne i dzienne). 

. Układa pytania na podstawie podanych słów. 

. Częściowo poprawnie stosuje czasy Present 

Simple i Present Continuous w zadaniach 

gramatycznych. Zwykle poprawnie tworzy 

formy, ale wybiera zły czas. 

. Dzieli słowa na 3 grupy oraz dobiera słowa do 

obrazków ubrań. 

. Częściowo poprawnie prowadzi rozmowy  

w sklepie z ubraniami. 

. Częściowo poprawnie pisze krótki opis swo-

jego ulubionego zdjęcia. Wykorzystuje przy-

kładowy tekst. 

. Zna i stosuje połowę poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 
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. Układa pytania na podstawie podanych słów. 

. Nazywa środki transportu na obrazku na ob-

razku. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej 

drogę do szkoły. 

. Częściowo poprawnie stosuje formy twier-

dzące czasu Past Simple w zadaniach gra-

matycznych. 

. Dobiera przysłówki do przymiotników. Wska-

zuje przysłówki nieregularne. 

. Dobiera nazwy czynności do obrazków. Za-

daje pytania typu: Do you like (playing 

cards)? i odpowiada na pytania tego typu. 

. Nazywa przedmioty szkole na rysunku. Pyta: 

What's (A)? i odpowiada (Sport). 

. Częściowo poprawnie stosuje formy czasu 

Past Simple (przeczenia i pytania) w zada-

niach gramatycznych. 

. Częściowo poprawnie prowadzi krótkie roz-

mowy dotyczące wydarzeń poprzedniego 

dnia. 

. Dobiera wymówki do rysunków oraz wymawia 

je z odpowiednią intonacją. 

. Częściowo poprawnie prowadzi krótkie roz-

mowy dotyczące ważnego szkolnego wyda-

rzenia. 

.  Nazywa miejsca na zdjęciach. Pyta: Where 

can you buy (a newpaper)? i odpowiada At  

a (newsagent's). 

. Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego 

przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje 

je w zadaniach gramatycznych. 

. Układa proste zdania, by porównać ludzi. 

. W zadaniach gramatycznych częściowo po-

prawnie stosuje czas Present Continuous dla 

wyrażenia przyszłości. 

. Na podstawie podanych wyrazów układa pro-

ste pytania o plany na przyszłość oraz czę-

ściowo poprawnie odpowiada na nie. 

. Dobiera ceny do ich słownego zapisu. Pro-

wadzi krótkie dialogi według modelu: pyta  

o cenę i ją podaje, krótko komentuje. 

. Nazywa gatunki filmowe na obrazkach. Pyta: 

What sort of film is it? i odpowiada: It's (an ac-

tion film). 

. Zna zasady tworzenia form stopnia najwyż-

szego przymiotników. Częściowo poprawnie 

stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

. Zna formy zaimków dzierżawczych. Częścio-

wo poprawnie stosuje w zadaniach grama-

tycznych. 

. Dobiera typy pogody do obrazków. Pyta: 

What's the weather like in picture A? i odpo-

wiada na pytania tego typu. 

. Krótko odpowiada na pytania dotyczące jego 

ulubionego filmu. 

. Nazywa miejsca na obrazkach. Pyta: Excuse 

me, where's the library? i odpowiada: It's in 

(Kwiatowa Street).  

. Częściowo poprawnie stosuje konstrukcję 

going to w zadaniach gramatycznych. 
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. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o plany na 

wieczór/przyszłość, odpowiada na pytania te-

go typu. Popełnia liczne błędy gramatyczne. 

. Dobiera wyrazy do obrazków. Pyta: What's 

the matter with him/her? i odpowiada na tego 

typu pytania. 

. Zna znaczenie i zasady użycia czasownika 

must/mustn't. Częściowo poprawnie stosuje 

je w zadaniach gramatycznych. 

. Częściowo poprawnie stosuje bezokolicznik 

celu w zadaniach gramatycznych. 

. Układa kilka prostych zdań z must/mustn't, by 

opisać zasady obowiązujące w jego szkole. 

Popełnia sporo błędy, które nie zakłócają zro-

zumienia. 

. Dobiera wyrażenia do rysunków. W większo-

ści poprawnie uzupełnia dialog i go odgrywa. 

. Przeprowadza wywiad: na podstawie wyra-

żeń z podręcznika zadaje pytania i częściowo 

poprawnie na nie odpowiada. 

. W kilku zdaniach opisuje wypadek. Popełnia 

liczne błędy językowe, jednak błędy te nie za-

kłócają komunikacji. 

. Nazywa przedmioty na zdjęciach. Częściowo 

poprawnie dobiera słowa do ich definicji. 

. Zna znaczenie i zasady użycia czasownika 

have to/don't have to. Częściowo poprawnie 

stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

. Dobiera wyrażenia do obrazków. 

. Pracując w parze, powtarza historyjkę z pod-

ręcznika. Częściowo zachowuje poprawność 

językową. Stosuje odpowiednie słownictwo. 

. Pisze krótką historyjkę. Popełnia liczne błędy 

językowe. 

Rozszerzające 
(K + P) + R 

ocena dobra (4) 

. W większości poprawnie stosuje formy czasu 

przeszłego czasownika to be w zadaniach 

gramatycznych. Stosuje również różne okre-

ślenia czasu. 

. W większości samodzielnie i poprawnie roz-

wiązuje zadania na słuchanie i czytanie. 

. Dobiera do siebie niektóre liczebniki główne  

i porządkowe. W większości poprawnie wy-

mawia je i zapisuje. 

. Swobodnie prowadzi rozmowy w parach: pyta 

o dane osobowe i odpowiada na pytania tego 

typu. Popełnia nieliczne błędy. 

. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's (he) 

doing in picture (A)?, odpowiada na pytania 

tego typu. W większości poprawnie stosuje 

formy z -ing. 

. Dobiera nazwy czynności do obrazków. Pisze 

krótki opis osoby przedstawionej w podręcz-

niku. Popełnia nieliczne błędy. 

. Układa miesiące w odpowiedniej kolejności. 

Odczytuje i zapisuje daty (roczne i dzienne). 

W większości poprawnie prowadzi proste 

rozmowy: pyta o daty urodzenia i odpowiada 

na pytania tego typu. 

. Prowadzi proste rozmowy dotyczące Sher-

locka Holmesa: zadaje pytania i w większości 

. Zna i stosuje większość poznanych wyra-

zów oraz zwrotów. 
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poprawnie na nie odpowiada. 

. W większości poprawnie stosuje czasy Pre-

sent Simple i Present Continuous w zada-

niach gramatycznych. Czasami wybiera zły 

czas. 

. Dzieli słowa na 3 grupy. Zwykle poprawnie 

opisuje ubrania na obrazkach. Stosuje przy-

miotniki w odpowiedniej kolejności. 

. W większości poprawnie prowadzi grzeczne 

rozmowy w sklepie z ubraniami. 

. Samodzielnie i w większości poprawnie pisze 

krótki swojego ulubionego zdjęcia. 

. Prowadzi proste rozmowy dotyczące znanej 

osoby z podręcznika: zadaje pytania  

i w większości poprawnie na nie odpowiada. 

. Nazywa środki transportu na obrazku na ob-

razku. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej 

drogę do szkoły oraz odpowiada na pytanie 

tego typu. 

. W większości poprawnie stosuje formy twier-

dzące czasu Past Simple w zadaniach gra-

matycznych. Poprawnie wymawia czasowniki 

z końcówką -ed. 

. Dobiera przysłówki do przymiotników. Wska-

zuje przysłówki nieregularne. W większości 

poprawnie stosuje je w zadaniach grama-

tycznych. 

. Dobiera nazwy czynności do obrazków. Za-

daje pytania typu: Do you like (playing 

cards)? i odpowiada na pytania tego typu.  

W większości poprawnie prowadzi swobodne 

rozmowy w parach: wyraża sugestie, akcep-

tuje i odrzuca propozycje. 

. W większości poprawnie prowadzi proste 

rozmowy dotyczące ważnych dat z życia swo-

ich dziadków. 

. Nazywa przedmioty szkolne na rysunku.  

W większości poprawnie prowadzi krótkie 

rozmowy o swoim planie lekcji. 

. W większości poprawnie stosuje formy czasu 

Past Simple (przeczenia i pytania) w zada-

niach gramatycznych. 

. W większości poprawnie prowadzi krótkie 

rozmowy dotyczące wydarzeń poprzedniego 

dnia. W większości poprawnie opisuje swój 

dzień w szkole. 

. Dobiera wymówki do rysunków oraz wymawia 

je z odpowiednią intonacją. Pisze dialogi z in-

nymi wymówkami. 

. W większości poprawnie prowadzi krótkie 

rozmowy dotyczące miejsc w swoim mieście 

oraz przedmiotach, które można tam kupić. 

. Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego 

przymiotników. W większości poprawnie sto-

suje je w zadaniach gramatycznych. W tym 

konstrukcję as … as. 

. W większości poprawnie porównuje ludzi  

i miejsca. 

. W zadaniach gramatycznych w większości 

poprawnie stosuje czas Present Continuous 
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dla wyrażenia przyszłości. 

. W większości poprawnie prowadzi krótkie 

rozmowy dotyczące swoich planów na przy-

szłość. 

. Prowadzi krótkie rozmowy w sklepie: pyta  

o cenę i ją podaje, prosi o sprzedanie towaru. 

Zwykle zachowuje poprawność językową. 

. Swobodnie przeprowadza wywiad z ulicznym 

artystą: zadaje pytania i na nie odpowiada. 

Zwykle zachowuje poprawność językową. 

. Nazywa gatunki filmowe na obrazkach. Pro-

wadzi krótkie rozmowy o filmach, które zna: 

pyta o gatunek, opinię o filmie. W większości 

zachowuje poprawność językową. 

. Zna zasady tworzenia form stopnia najwyż-

szego przymiotników. W większości popraw-

nie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

. Zna formy zaimków dzierżawczych. W więk-

szości poprawnie stosuje w zadaniach gra-

matycznych i własnych wypowiedziach. 

. Dobiera typy pogody do obrazków. Prowadzi 

krótkie rozmowy o pogodzie w różnych kra-

jach. 

. Swobodnie prowadzi rozmowy o swoim ulu-

bionym filmie: zadaje pytania i krótko na nie 

odpowiada. 

. Samodzielnie przygotowuje recenzję filmu.  

W większości zachowuje poprawność języ-

kową. Stosuje różnorodne przymiotniki. 

. Nazywa miejsca na obrazkach. Prowadzi 

krótkie rozmowy na temat miejsc w swoim 

mieście: pyta o i opisuje ich położenie. Po-

pełnia nieliczne błędy. 

. W większości poprawnie stosuje konstrukcję 

going to w zadaniach gramatycznych. 

. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o plan na 

wieczór/przyszłość, odpowiada na pytania te-

go typu. Popełnia nieliczne błędy. 

. Dobiera nazwy klubów do obrazków. Prowa-

dzi krótkie rozmowy: proponuje przyłączenie 

się do jakiegoś kluby, zgadza się lub nie i od-

powiednio komentuje. Popełnia nieliczne błę-

dy. 

. Swobodnie przeprowadza krótkie rozmowy  

o klubach z podręcznika. Zadaje pytania i od-

powiada na nie. Zwykle zachowuje popraw-

ność językową. 

. Częściowo poprawnie prowadzi krótkie roz-

mowy dotyczące chorób. 

. W większości poprawnie stosuje czasowniki 

must/mustn't w zadaniach gramatycznych. 

. W większości poprawnie stosuje bezokolicz-

nik celu w zadaniach gramatycznych. 

. Samodzielnie i swobodnie przygotowuje listę 

zasad, która obowiązuje w szkole ucznia. 

. Odgrywa rozmowę „u lekarza”. Zachowuje 

poprawność językową. Stosuje odpowiednie 

słownictwo. 

. Swobodnie przeprowadza wywiad: zadaje 

pytania i na nie odpowiada. Zwykle zachowu-
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je poprawność językową. 

. Nazywa przedmioty na zdjęciach oraz dobie-

ra słowa do ich definicji. Mówi, których 

przedmiotów używa. Krótko odpowiada na 

pytania dotyczące komputerów i internetu. 

. W większości poprawnie stosuje have to/don't 

have to w zadaniach gramatycznych. 

. Dobiera wyrażenia do obrazków. Odgrywa 

mini-rozmowy, używając poznanych wyrażeń.  

W większości zachowuje poprawność języ-

kową. 

. Samodzielnie powtarza historyjkę z podręcz-

nika. W większości poprawność językową. 

Stosuje bogate słownictwo. 

. Samodzielnie pisze historyjkę. Popełnia nie-

liczne błędy. 

Dopełniające 
(K + P + R) + D 

ocena  
bardzo dobra (5) 

. Poprawnie stosuje formy czasu przeszłego 

czasownika to be w zadaniach gramatycz-

nych. Stosuje również różne określenia cza-

su. 

. Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

. Dobiera do siebie niektóre liczebniki główne  

i porządkowe. Poprawnie wymawia je i zapi-

suje. 

. Swobodnie prowadzi rozmowy w parach: pyta 

o dane osobowe i odpowiada na pytania tego 

typu. Zachowuje poprawność językową. 

. Prowadzi krótkie rozmowy: pyta What's (he) 

doing in picture (A)?, odpowiada na pytania 

tego typu, stosując formy z -ing.  

. Dobiera nazwy czynności do obrazków. Pisze 

krótki opis osoby przedstawionej w podręcz-

niku. Zachowuje poprawność językową. 

. Układa miesiące w odpowiedniej kolejności. 

Odczytuje i zapisuje daty (roczne i dzienne). 

Prowadzi proste rozmowy: pyta o daty uro-

dzenia i odpowiada na pytania tego typu. 

. Prowadzi proste rozmowy dotyczące Sher-

locka Holmesa: zadaje pytania i poprawnie na 

nie odpowiada. 

. Poprawnie stosuje czasy Present Simple  

i Present Continuous w zadaniach grama-

tycznych. Czasami wybiera zły czas. 

. Dzieli słowa na 3 grupy. Opisuje ubrania na 

obrazkach. Stosuje przymiotniki w odpowied-

niej kolejności. 

. Swobodnie prowadzi grzeczne rozmowy  

w sklepie z ubraniami. 

. Samodzielnie pisze krótki opis swojego ulu-

bionego zdjęcia. Zachowuje poprawność ję-

zykową. 

. Prowadzi proste rozmowy dotyczące znanej 

osoby z podręcznika: zadaje pytania i po-

prawnie na nie odpowiada. 

. Nazywa środki transportu na obrazku na ob-

razku. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej 

drogę do szkoły oraz odpowiada na pytanie 

tego typu. Przekazuje klasie uzyskane infor-

macje. 

. Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 

oraz zwroty. 
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. Poprawnie stosuje formy twierdzące czasu 

Past Simple w zadaniach gramatycznych. 

Poprawnie wymawia czasowniki z końcówką -

ed. 

. Dobiera przysłówki do przymiotników. Wska-

zuje przysłówki nieregularne. Poprawnie sto-

suje je w zadaniach gramatycznych. 

. Dobiera nazwy czynności do obrazków. Za-

daje pytania typu: Do you like (playing 

cards)? i odpowiada na pytania tego typu. 

. Prowadzi swobodne rozmowy w parach: wy-

raża sugestie, akceptuje i odrzuca propozy-

cje. 

. Nazywa przedmioty szkolne na rysunku. Po-

prawnie prowadzi krótkie rozmowy o swoim 

planie lekcji. 

. Poprawnie stosuje formy czasu Past Simple 

(przeczenia i pytania) w zadaniach grama-

tycznych. 

. Dobiera wymówki do rysunków oraz wymawia 

je z odpowiednią intonacją. Pisze i odgrywa 

dialogi z innymi wymówkami. 

. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy doty-

czące ważnego szkolnego wydarzenia: zada-

je pytania i odpowiada na nie. 

. Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące miejsc 

w swoim mieście oraz przedmiotach, które 

można tam kupić. 

. Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego 

przymiotników. Poprawnie stosuje je w zada-

niach gramatycznych. W tym konstrukcję 

as … as. 

. Swobodnie i poprawnie porównuje ludzi  

i miejsca. 

. W zadaniach gramatycznych poprawnie sto-

suje czas Present Continuous dla wyrażenia 

przyszłości. 

. Prowadzi krótkie rozmowy dotyczące swoich 

planów na przyszłość. 

. Prowadzi krótkie rozmowy w sklepie: pyta  

o cenę i ją podaje, prosi o sprzedanie towaru. 

Zachowuje poprawność językową.  

. Nazywa gatunki filmowe na obrazkach. Pro-

wadzi krótkie rozmowy o filmach, które zna: 

pyta o gatunek, opinię o filmie. Zachowuje 

poprawność językową. 

. Zna zasady tworzenia form stopnia najwyż-

szego przymiotników. Poprawnie stosuje je  

w zadaniach gramatycznych. 

. Zna formy zaimków dzierżawczych. Popraw-

nie stosuje w zadaniach gramatycznych i 

własnych wypowiedziach. 

. Dobiera typy pogody do obrazków. Prowadzi 

krótkie rozmowy o pogodzie w różnych kra-

jach. Porównuje pogodę w tych miejscach. 

. Swobodnie prowadzi rozmowy o swoim ulu-

bionym filmie: zadaje pytania i wyczerpująco 

na nie odpowiada.  

. Samodzielnie przygotowuje recenzję filmu. 

Zachowuje poprawność językową. Stosuje 
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różnorodne przymiotniki. 

. Nazywa miejsca na obrazkach. Prowadzi 

krótkie rozmowy na temat miejsc w swoim 

mieście: pyta o i opisuje ich położenie. 

. Poprawnie stosuje konstrukcję going to w 

zadaniach gramatycznych. 

. Swobodnie prowadzi krótkie rozmowy: pyta  

o plany na wieczór/przyszłość, odpowiada na 

pytania tego typu. 

. Poprawnie prowadzi krótkie rozmowy doty-

czące chorób. 

. Poprawnie stosuje czasowniki must/mustn't  

w zadaniach gramatycznych. 

. Poprawnie stosuje bezokolicznik celu w za-

daniach gramatycznych. 

. Samodzielnie i swobodnie przygotowuje listę 

zasad, która obowiązuje w szkole ucznia. Po-

równuje swoją listę z listą kolegi koleżanki. 

. Swobodnie odgrywa rozmowę „u lekarza”. 

Zachowuje poprawność językową. Stosuje 

bogate słownictwo. 

. Swobodnie przeprowadza wywiad: zadaje 

pytania i na nie odpowiada. Zachowuje po-

prawność językową. 

. Nazywa przedmioty na zdjęciach oraz dobie-

ra słowa do ich definicji. Mówi, których 

przedmiotów używa. Wyczerpująco odpowia-

da na pytania dotyczące komputerów i inter-

netu. 

. Poprawnie stosuje czasowniki have to/don't 

have to w zadaniach gramatycznych. W tym 

rozwiązuje zadania z mustn't. 

. Dobiera wyrażenia do obrazków. Odgrywa 

mini-rozmowy, używając poznanych wyrażeń. 

Zachowuje poprawność językową. 

. Samodzielnie powtarza historyjkę z podręcz-

nika. Zachowuje poprawność językową. Sto-

suje bogate słownictwo. 

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. 

 


