Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z języka
angielskiego wynikających z realizowanego programu nauczania.
Podręcznik: Steps Plus VI, wyd. Oxford

Nauczyciel: mgr Jolanta Hobot
KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 w Pcimiu
OCENA CELUJĄCA:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 twórczo i samodzielnie rozwija swoje zdolności i umiejętności,
 posiada wiedzę wykraczającą poza materiał nauczania,
 wykazuje własną inicjatywę,
 wykonuje dodatkowe zadania mające na celu rozwinięcie sprawności czytania, pisania i znajomości gramatyki,
 bierze udział w proponowanych konkursach przedmiotowych,
 testy sprawdzające pisze co najmniej na ocenę bardzo dobrą,
 w testach i kartkówkach rozwiązuje poprawnie dodatkowe zadania na ocenę celującą,
 jest aktywny i bierze czynny udział w każdej lekcji,
 ma zawsze zrobione zadanie i jest przygotowany do lekcji,
 pomaga kolegom.
W zakresie gramatyki i słownictwa uczeń powinien:
 bezbłędnie stosować poznane struktury gramatyczne i słownictwo,
 budować spójne i logiczne zdania,
 operować słownictwem wykraczającym poza materiał nauczania (zaczerpniętym z przeczytanych książeczek, komiksów, oglądniętych
bajek czy gier komputerowych w języku angielskim, itp.).
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
 rozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów o odpowiednim poziomie trudności,
 wychwycić kluczowe informacje z dłuższego tekstu,
 rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,
 rozumieć proste wypowiedzi rodzimych użytkowników języka,

 domyślać się z kontekstu znaczenia nieznanych słów,
 bez problemu rozumieć polecenia nauczyciela.
W zakresie mówienia uczeń powinien:
 mówić płynnie posługując się poprawnym językiem na poziomie danej klasy,
 przestrzegać poznanych form gramatycznych nawet w dłuższych wypowiedziach,
 w naturalny sposób włączyć się do rozmowy,
 poprawnie akcentować wyrazy,
 mieć poprawną intonację zdaniową.
W zakresie pisania uczeń powinien:
 potrafić napisać bezbłędnie tekst o odpowiedniej długości,
 przestrzegać zasad ortografii,
 używać prawidłowej interpunkcji,
 starannie i estetycznie prowadzić zeszyt,
 ćwiczenia(Activity Book) powinny być systematycznie uzupełniane.
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
OCENA BARDZO DOBRA:
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objęty programem nauczania
 chętnie wykonuje dodatkowe prace
 popełnia niewielkie błędy fonetyczne
 potrafi z powodzeniem posługiwać się zdobytymi wiadomościami
 testy i kartkówki pisze na ocenę dobrą i bardzo dobrą
 jest aktywny i bierze czynny udział w każdej lekcji
 ma zawsze zrobione zadanie i jest przygotowany do lekcji
 pomaga kolegom
W zakresie gramatyki i słownictwa uczeń powinien:
 poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi
 budować spójne zdania

 posługiwać się szerokim zakresem słownictwa
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
 rozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów
 rozumieć proste pytania(związane z tematyką omawianą na lekcji ) i być w stanie udzielić na nie odpowiedzi
 rozumieć proste dialogi i wydobyć z nich kluczowe informacje
 domyślać się z kontekstu znaczenia nieznanych słów
 rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 rozumieć polecenia nauczyciela
W zakresie mówienia uczeń powinien:
 udzielać prostej odpowiedzi na zadane pytania
 potrafić przekazać informację o swojej rodzinie, zainteresowaniach, codziennych czynnościach posługując się poprawnym językiem,
popełniając niewiele błędów
 przestrzegać poznanych form gramatycznych nawet w dłuższych wypowiedziach
 umieć komunikować się w prostych znanych mu sytuacjach
W zakresie pisania uczeń powinien:
 potrafić napisać krótki tekst zawierający proste struktury i słownictwo
 odpowiedzieć na pytania zawarte w ćwiczeniach(pisanie odtwórcze)
 dbać o estetykę zeszytu
 przestrzegać zasad ortografii
 ćwiczenia(Activity Book)powinny być systematycznie uzupełniane (dopuszczalne nieliczne błędy).
OCENA DOBRA
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 w miarę dobrze opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objęty programem nauczania
 poprawnie stosuje zdobyte wiadomości
 posługuje się poprawnym językiem popełniając jednak zauważalne błędy, które potrafi skorygować
 testy i kartkówki pisze na ocenę dobrą lub dostateczną
 jest przeważnie aktywny na lekcji
 stara sie mieć zawsze zrobione zadanie
W zakresie gramatyki i słownictwa uczeń powinien:
 poprawnie operować większością poznanych struktur gramatycznych

 na ogół budować spójne zdania
 stosować dość duży zakres słownictwa
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
 zazwyczaj rozumieć ogólny sens prostych słów i rozmów
 rozumieć większość prostych pytań(związanych z tematyką omawianą na lekcji ) i być przeważnie w stanie udzielić na nie odpowiedzi
 bez większych trudności rozumieć proste dialogi i wydobyć z nich kluczowe informacje
 rozumieć proste polecenia nauczyciela
W zakresie mówienia uczeń powinien:
 umieć na ogół udzielić prostej odpowiedzi na zadawane pytania
 potrafić przekazać informację o swojej rodzinie, zainteresowaniach, codziennych czynnościach
 posługuje się w miarę poprawnym językiem popełniając niekiedy błędy
 przestrzegać poznanych form gramatycznych nawet w dłuższych wypowiedziach
 umieć komunikować się w prostych znanych mu sytuacjach
W zakresie pisania uczeń powinien:
 potrafić na ogół napisać krótki tekst zawierający proste struktury i słownictwo
 odpowiedzieć w miarę poprawnie na pytania zawarte w ćwiczeniach(pisanie odtwórcze)
 dbać o estetykę zeszytu
 być w stanie uzupełnić poprawnie większość ćwiczeń.
OCENA DOSTATECZNA:
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 w niewielkim stopniu opanował materiał objęty programem nauczania
 radzi sobie tylko z zadaniami o średnim stopniu trudności
 potrafi czasami poprawnie zastosować zdobyte wiadomości
 testy i kartkówki pisze na ocenę dostateczną lub dopuszczającą
 jest mało aktywny na lekcji
 zadania odrabia niesolidnie i niesystematycznie
W zakresie gramatyki i słownictwa uczeń powinien:
 znać zasady dotyczące poprawnego konstruowania zdań
 czasami budować spójne zdania
 znać podstawowe słownictwo związane z omawianymi tematami

W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
 czasami rozumieć ogólny sens prostych słów i rozmów
 rozumieć najprostsze polecenia kierowane do niego
 powinien rozumieć część usłyszanych informacji
W zakresie mówienia uczeń powinien:
 czasami być w stanie udzielić właściwej odpowiedzi na zadawane pytania
 potrafić przekazać zrozumiałą informację o swojej rodzinie, zainteresowaniach, codziennych czynnościach(może popełniać dużo błędów)
 umieć komunikować się w najprostszych sytuacjach
W zakresie pisania uczeń powinien:
 potrafić na ogół napisać krótki tekst zawierający proste struktury i słownictwo(dopuszczalne błędy w ortografii i interpunkcji)
 prowadzić zeszyt
 starać się uzupełnić ćwiczenia(dopuszczalne liczne błędy i luki)
OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 opanował materiał objęty programem nauczania tylko w minimalnym stopniu
 radzi sobie tylko z zadaniami o minimalnym stopniu trudności
 rzadko kiedy potrafi poprawnie zastosować zdobyte wiadomości
 testy i kartkówki pisze na ocenę dopuszczającą lub niedostateczną
 nie przejawia żadnej aktywności na lekcji
 sporadycznie odrabia zadania
W zakresie gramatyki i słownictwa uczeń powinien:
 znać podstawowe zasady dotyczące poprawnego konstruowania zdań
 próbuje budować zdania przy pomocy nauczyciela
 znać przynajmniej kluczowe słowa związane z omawianymi tematami
W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
 od czasu do czasu rozumieć ogólny sens prostych słów i rozmów
 rozumieć sens najprostszych poleceń kierowanych do niego przez nauczyciela(mówionych wolno i wyraźnie)
W zakresie mówienia uczeń powinien:
 być w stanie przy pomocy nauczyciela udzielić chociażby niespójnej i chaotycznej odpowiedzi
W zakresie pisania uczeń powinien:





potrafić przepisać proste krótkie teksty
starać się prowadzić zeszyt
uzupełnić najprostsze ćwiczenia w ‘Activity Book’(dopuszczalne liczne błędy i luki)

OCENA NIEDOSTATECZNA
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował materiału objętego programem nauczania
 nie potrafi wykonać zadań nawet o minimalnym stopniu trudności
 nie potrafi udzielić odpowiedzi nawet z pomocą nauczyciela
 nie odrabia zadań domowych
 nie skorzystał z oferowanej pomocy w uzupełnieniu braków w wiadomościach
 ma nie uzupełnione ćwiczenia
 brak zeszytu lub liczne w nim braki
Integralną częścią nauczania jest ocenianie, które polega na bezustannym zbieraniu informacji o przebiegu procesu nauczania/uczenia się. Jest to
również swojego rodzaju sposób na zachęcanie i stymulowanie uczniów do ich dalszego rozwoju.
Rozróżniamy dwie zasadnicze funkcje oceniania:
a) diagnostyczną / bieżącą
b) klasyfikującą /sumującą.
Ogólnie, postępy nauczania i osiągnięcia uczniów będą oceniane na podstawie :
 prac klasowych: testów osiągnięć – np. na zakończenie rozdziału, testów semestralnych i testu końcowego;
 kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających stopień opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji;
Powyższe prace są oceniane na podstawie punktacji, która może się wahać w zależności od stopnia trudności testu lub kartkówki, ale jest
zbliżona do:
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prac domowych;
prac pisemnych;
odpowiedzi ustnych;(czytanie i tłumaczenie tekstu, przygotowana wypowiedź ustna na dany temat, zasady gramatyczne)
prac projektowych i dodatkowych (oceniając zarówno proces ich powstawania, jak i sam produkt);
bieżącej obserwacji – aktywności na zajęciach;
WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z ROZMAITYMI DYSFUNKACJAMI ( LEGITYMUJĄCYCH SIĘ ODPOWIEDNIM
ZAŚWIADCZENIEM Z PORADNI PP)

Uczniom z orzeczeniami i opiniami poradni PP stosuje się zmienione wymagania edukacyjne, zgodne z zaleceniami ujętymi w dokumentacji
z poradni.
Uczniowie nie są odpytywani na lekcjach języka angielskiego ze wszystkich struktur i tematów gramatycznych szczególnie z tych trudniejszych
zagadnień. W ocenianiu prac pisemnych i wypowiedzi ustnych bierze się na pierwszym miejscu komunikatywność wykonanego zadania, a dopiero
na drugim poprawność gramatyczną, językową i ortograficzną. Znaczną ilość ocen uczeń otrzymuje za dodatkowe prace domowe (systematyczna
praca w ćwiczeniach, prowadzenie zeszytu).
Niemniej jednak wymagany jest aktywny udział ucznia na lekcjach. Trudniejsze ćwiczenia oraz inne elementy zadań związane z nabywaniem
umiejętności językowych uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela.
Uczeń zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji i odpowiedzi.
Ponadto:
a) u uczniów z orzeczeniem o dysortografii i dysleksji nie brane są pod uwagę błędy niezmieniające znaczenia wyrazów, natomiast jeżeli zmieniają
one znaczenie wyrazu lub formę gramatyczną są one traktowane jako błędy językowe. Można zaakceptować fonetyczny polski zapis słowa
(np.mader zamiast mother = matka),
b) u uczniów z zaleceniem wydłużenia czasu pracy dopuszcza się skrócenie długości testu o kilka ćwiczeń lub przykładów (w zależności od
przypadku),
c) jeżeli w/w uczniowie piszą kartkówkę lub sprawdzian należy wydłużyć dla nich czas lub ograniczyć liczbę zadań, aby byli w stanie ukończyć
test w ciągu 1godziny lekcyjnej.
Pozostałe zasady oceniania i klasyfikowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej
oceny obowiązują tak sam jak dla wszystkich uczniów w SP nr 3 w Pcimiu.

Steps Plus 6
Kryteria oceniania
Welcome
CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
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DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi
podając podstawowe o nich
informacje, opisuje ich wygląd
zewnętrzny, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje ludzi podając
podstawowe o nich informacje, opisuje
ich wygląd zewnętrzny popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi podając
podstawowe o nich informacje, opisuje
ich wygląd zewnętrzny popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi podając podstawowe
o nich informacje, opisuje ich wygląd
zewnętrzny popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale Welcome i wykonuje
zadania sprawdzające rozumienie
tych tekstów, nie popełniając
błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale
Welcome i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, popełniając niewielkie błędy.

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

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

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
przedstawianiem siebie i innych
osób, podawaniem informacji
związanych z danymi osobowymi,
dotyczących między innymi
pochodzenia i miejsca
zamieszkania, reaguje właściwie na
polecenia wykonywanie różnych
czynności.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale i
adekwatnie reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z przedstawianiem siebie i
innych osób, podawaniem informacji
związanych z danymi osobowymi,
dotyczących między innymi
pochodzenia i miejsca zamieszkania,
reaguje właściwie na polecenia
wykonywanie różnych czynności,
popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej
rozmowie, reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych związanych
z przedstawianiem siebie i innych osób,
podawaniem informacji związanych z
danymi osobowymi, dotyczących między
innymi pochodzenia i miejsca
zamieszkania, reaguje właściwie na
polecenia wykonywanie różnych
czynności często wzorując się na
modelu rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo
prostej rozmowie związanej z
przedstawianiem siebie i innych osób,
podawaniem informacji związanych z
danymi osobowymi, dotyczących między
innymi pochodzenia i miejsca
zamieszkania, reaguje właściwie na
polecenia wykonywanie różnych
czynności korzystając w dużej mierze z
pomocy nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny opisuje
położenie różnych miejsc, określa
cechy krajobrazu, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje położenie różnych
miejsc, określa cechy krajobrazu,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc,
określa cechy krajobrazu popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc,
określa cechy krajobrazu popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
wyglądem zewnętrznym,
czynnościami dnia codziennego,
czynnościami wykonywanymi w
danym momencie.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z wyglądem
zewnętrznym, czynnościami dnia
codziennego, czynnościami
wykonywanymi w danym momencie,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z wyglądem zewnętrznym,
czynnościami dnia codziennego,
czynnościami wykonywanymi w danym
momencie, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z wyglądem zewnętrznym,
czynnościami dnia codziennego,
czynnościami wykonywanymi w danym
momencie, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Welcome (w
tym, m.in., nazwy cech wyglądu
zewnętrznego, czynności dnia
codziennego), twierdzenia, pytania i
przeczenia z czasownikiem to be w
czasach teraźniejszym prostym i
złożonym, czasownik have got,
przyimki miejsca, phrasal verbs.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym, m.in.,
nazwy cech wyglądu zewnętrznego,
czynności dnia codziennego),
twierdzenia, pytania i przeczenia z
czasownikiem to be w czasach
teraźniejszym prostym i złożonym,
czasownik have got, przyimki miejsca,
phrasal verbszaimki , popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy
cech wyglądu zewnętrznego, czynności
dnia codziennego), twierdzenia, pytania
i przeczenia z czasownikiem to be w
czasach teraźniejszym prostym i
złożonym, czasownik have got, przyimki
miejsca, phrasal verbs, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy
cech wyglądu zewnętrznego, czynności
dnia codziennego), twierdzenia, pytania i
przeczenia z czasownikiem to be w
czasach teraźniejszym prostym i
złożonym, czasownik have got, przyimki
miejsca, phrasal verbs, popełniając
bardzo liczne błędy.

UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny opisuje
różne środki transportu, miejsca
turystyczne w różnych częściach
świata, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje różne środki transportu,
miejsca turystyczne w różnych
częściach świata popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne środki transportu,
miejsca turystyczne w różnych
częściach świata, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne środki transportu,
miejsca turystyczne w różnych częściach
świata popełniając błędy językowe, które
w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo
i środki językowe uwzględnione w
rozdziale 1 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
prośbą o i udzielaniem rad
dotyczących sposobu postępowania.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale i
adekwatnie reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z prośbą o i udzielaniem
rad dotyczących sposobu
postępowania, popełniając niewielkie
błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej
rozmowie, reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych związanych
z prośbą o i udzielaniem rad
dotyczących sposobu postępowania,
wzorując się na modelu rozmowy i
korzystając z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo
prostej rozmowie związanej z prośbą o i
udzielaniem rad dotyczących sposobu
postępowania, korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela i
prosi o informacje związane z
podróżą pociągiem.

Uczeń udziela i prosi o informacje
związane z podróżą pociągiem,
popełniając drobne błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym,
m.in., nazwy środków transportu,
czynności wykonywanych w wolnym
czasie, codziennych czynności,
określenia położenia
geograficznego), czas past simple,
łączniki w zdaniu, czasownik have
got.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy
ubrań, czynności wykonywanych w
wolnym czasie, codziennych
czynności), czas present simple,
przysłówki częstotliwości, czasownik
have got, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań,
czynności wykonywanych w wolnym
czasie, codziennych czynności), czas
present simple, przysłówki
częstotliwości, czasownik have got,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań,
czynności wykonywanych w wolnym
czasie, codziennych czynności), czas
present simple, przysłówki częstotliwości,
czasownik have got, popełniając bardzo
liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze pocztówkę z
wakacyjnej podróży, tworzy mapkę
miejscowości i opis miejsc wartych
zwiedzania, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej
podróży, tworzy mapkę miejscowości i
opis miejsc wartych zwiedzania,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej
podróży, tworzy mapkę miejscowości i
opis miejsc wartych zwiedzania,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej
podróży, tworzy mapkę miejscowości i
opis miejsc wartych zwiedzania,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
Opis przedmiotów

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny nazywa i
opisuje różne sprzęty i aktywności
sportowe, stosując różnorodne
słownictwo, nie popełniając
większych błędów.

DOBRA
Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i
aktywności sportowe, stosując w miarę
różnorodne słownictwo, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

DOSTATECZNA
Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i
aktywności sportowe, stosując
podstawowe słownictwo, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i
aktywności sportowe, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 2 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne

Uczeń słucha i opowiada o
minionym weekendzie reagując w
rozmowie właściwie i nie popełniając
większych błędów.

Uczeń słucha i opowiada o minionym
weekendzie reagując w rozmowie
właściwie i popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń słucha i opowiada o minionym
weekendzie reagując częściowo w
rozmowie właściwie, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń słucha i opowiada o minionym
weekendzie, nie reagując w rozmowie
właściwie, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
czynnościami wykonanymi podczas
minionego weekendu.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z czynnościami
wykonanymi podczas minionego
weekendu, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z czynnościami wykonanymi
podczas minionego weekendu,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z czynnościami wykonanymi
podczas minionego weekendu,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2 (w tym,
m.in., nazwy sprzętów i aktywności
sportowych), go, play, do, przedimki
a/an, zaimki i przyimki it, them, that,
there, here, znaki interpunkcyjne,
czasy past simple i past continuous

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy
sprzętów i aktywności sportowych),
go, play, do, przedimki a/an, zaimki i
przyimki it, them, that, there, here,
znaki interpunkcyjne, czasy past
simple i past continuous popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy
sprzętów i aktywności sportowych), go,
play, do, przedimki a/an, zaimki i
przyimki it, them, that, there, here, znaki
interpunkcyjne, czasy past simple i past
continuous popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy sprzętów
i aktywności sportowych), go, play, do,
przedimki a/an, zaimki i przyimki it, them,
that, there, here, znaki interpunkcyjne,
czasy past simple i past continuous
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje swój i wybranej
drużyny narodowej sposób
ubierania, swoje czynności sportowe
w przeszłości, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny
narodowej sposób ubierania, swoje
czynności sportowe w przeszłości,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny
narodowej sposób ubierania, swoje
czynności sportowe w przeszłości,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny
narodowej sposób ubierania, swoje
czynności sportowe w przeszłości,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis zwierząt /zjawisk/miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje
wygląd zewnętrzny i cechy
charakteru dzikich i ulubionych
zwierząt, opisuje pogodę, miejsca
geograficzne i porównuje ich cechy
charakterystyczne, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i
cechy charakteru dzikich i ulubionych
zwierząt, opisuje pogodę, miejsca
geograficzne i porównuje ich cechy
charakterystyczne popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i
cechy charakteru dzikich i ulubionych
zwierząt, opisuje pogodę, miejsca
geograficzne i porównuje ich cechy
charakterystyczne popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i cechy
charakteru dzikich i ulubionych zwierząt,
opisuje pogodę, miejsca geograficzne i
porównuje ich cechy charakterystyczne
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 3 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń bierze udział w grze
planszowej według określonych
zasad, podejmuje decyzje, informuje
o nich, wraz z grupą przygotowuje
pracę projektową o wybranym
zwierzęciu, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń bierze udział w grze planszowej
według określonych zasad, podejmuje
decyzje, informuje o nich, wraz z
grupą przygotowuje pracę projektową
o wybranym zwierzęciu, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń bierze udział w grze planszowej
według określonych zasad, podejmuje
decyzje, informuje o nich, wraz z grupą
przygotowuje pracę projektową o
wybranym zwierzęciu, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń bierze udział w grze planszowej
według określonych zasad, podejmuje
decyzje, informuje o nich , wraz z grupą
przygotowuje pracę projektową o
wybranym zwierzęciu , popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
pogodą

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale i
adekwatnie reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z pogodą, popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej
rozmowie, reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych związanych
z pogodą, często wzorując się na
modelu rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi..

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo
prostej rozmowie związanej z pogodą,
korzystając w dużej mierze z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3 (w tym,
m.in., zwierząt i ich cech, nazwy
różnego rodzaju pogody, porównuje
przedmioty przy pomocy stopnia
wyższego i najwyższego
przymiotników, konstrukcji than,
stosuje właściwą kolejność
przymiotników w zdaniu, nie
popełniając błędów.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3 (w tym, m.in., zwierząt i ich
cech, nazwy różnego rodzaju pogody,
porównuje przedmioty przy pomocy
stopnia wyższego i najwyższego
przymiotników, konstrukcji than,
stosuje właściwą kolejność
przymiotników w zdaniu, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy zwierząt
i ich cech, nazwy różnego rodzaju
pogody, porównuje przedmioty przy
pomocy stopnia wyższego i
najwyższego przymiotników, konstrukcji
than, stosuje właściwą kolejność
przymiotników w zdaniu, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3 (w tym, m.in., zwierząt i ich
cech, nazwy różnego rodzaju pogody,
porównuje przedmioty przy pomocy
stopnia wyższego i najwyższego
przymiotników, konstrukcji than, stosuje
właściwą kolejność przymiotników w
zdaniu popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń tworzy pisemny opis
wybranego zwierzęcia nie
popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń tworzy pisemny opis
wybranego zwierzęcia popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy pisemny opis wybranego
zwierzęcia, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą formę i
styl.

Uczeń tworzy pisemny opis wybranego
zwierzęcia i, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny opisuje
produkty żywnościowe i potrawy, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i
potrawy, popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i
potrawy, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i
potrawy, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 4 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
organizowaniem urodzinowego
przyjęcia, akceptacją lub odmową
przyjęcia zaproszenia.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale i
adekwatnie reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z robieniem
organizowaniem urodzinowego
przyjęcia, akceptacją lub odmową
przyjęcia zaproszenia popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej
rozmowie, reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych związanych
z organizowaniem urodzinowego
przyjęcia, akceptacją lub odmową
przyjęcia zaproszenia, często wzorując
się na modelu rozmowy i korzystając z
pomocy nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi..

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo
prostej rozmowie związanej z
organizowaniem urodzinowego przyjęcia,
akceptacją lub odmową przyjęcia
zaproszenia, korzystając w dużej mierze
z pomocy nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
datami różnych wydarzeń.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z datami różnych
wydarzeń, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4 (w tym,
m.in., słownictwo związane z
żywnością), konstrukcję there is,
there are, rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, przedimki, a/an, the,
some i any, formę rozkazującą zdań.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo
związane z żywnością), konstrukcję
there is, there are, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, przedimki,
a/an, the, some i any, formę
rozkazującą zdań, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo
związane z żywnością), konstrukcję
there is, there are, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, przedimki,
a/an, the, some i any, formę rozkazującą
zdań, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo
związane z żywnością), konstrukcję there
is, there are, rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, przedimki, a/an, the, some
i any, formę rozkazującą zdań
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas wybranego
święta, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas wybranego
święta, popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas wybranego
święta, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą formę i
styl.

Uczeń pisze tekst na temat
charakterystycznych potraw
serwowanych podczas wybranego
święta, popełniając błędy językowe, które
w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 5
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny opisuje
rodzaje filmów, uwzględniając ich
cechy charakterystyczne,
urządzenia elektroniczne
codziennego użytku, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje rodzaje filmów,
uwzględniając ich cechy
charakterystyczne, urządzenia
elektroniczne codziennego użytku
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje rodzaje filmów,
uwzględniając ich cechy
charakterystyczne, urządzenia
elektroniczne codziennego użytku
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje rodzaje filmów,
uwzględniając ich cechy
charakterystyczne, urządzenia
elektroniczne codziennego użytku
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń przygotowuje wraz z grupą
quiz na temat wybranego
popularnego miejsca rozrywki i
bierze udział w rozwiązywaniu quizu
innej grupy, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz
na temat wybranego popularnego
miejsca rozrywki i bierze udział w
rozwiązywaniu quizu innej grupy,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz
na temat wybranego popularnego
miejsca rozrywki i bierze udział w
rozwiązywaniu quizu innej grupy,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz na
temat wybranego popularnego miejsca
rozrywki i bierze udział w rozwiązywaniu
quizu innej grupy, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 5 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
ulubionymi filmami, kupowaniem
biletów w kinie na film.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z ulubionymi
filmami, kupowaniem biletów w kinie
na film popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z ulubionymi filmami,
kupowaniem biletów w kinie na film
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z ulubionymi filmami,
kupowaniem biletów w kinie na film
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5 (w tym,
m.in., nazwy filmów i urządzeń
elektronicznych), czasowniki must,
have to, should, przysłówki sposobu

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy
filmów i urządzeń elektronicznych),
czasowniki must, have to, should,
przysłówki sposobu popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy filmów i
urządzeń elektronicznych), czasowniki
must, have to, should, przysłówki
sposobu, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy filmów i
urządzeń elektronicznych), czasowniki
must, have to, should, przysłówki
sposobu, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze recenzję wybranego
filmu, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze recenzję wybranego
filmu,, popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze recenzję wybranego filmu,,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze recenzję wybranego filmu,,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i
uzasadnia swoją opinię na temat
ulubionych filmów, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
ulubionych filmów, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

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

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

UNIT 6
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis miejsc/przedmiotów

Uczeń w sposób płynny opisuje
różne sklepy i ich funkcje, towary,
które może tam kupić, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje różne sklepy i ich
funkcje, towary, które może tam kupić,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne sklepy i ich
funkcje, towary, które może tam kupić,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne sklepy i ich funkcje,
towary, które może tam kupić,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 6 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń przygotowuje wraz z grupą
pracę projektową na temat
ulubionego sklepu, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą
pracę projektową na temat ulubionego
sklepu, popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą pracę
projektową na temat ulubionego sklepu,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wraz z grupą pracę
projektową na temat ulubionego sklepu,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
robieniem zakupów w sklepie,
wymienia opinie na temat ulubionych
sklepów, składa obietnice i oferty
pomocy.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach komunikacyjnych
związanych z robieniem zakupów w
sklepie, wymienia opinie na temat
ulubionych sklepów, składa obietnice i
oferty pomocy popełniając niewielkie
błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej
rozmowie, reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
robieniem zakupów w sklepie, wymienia
opinie na temat ulubionych sklepów,
składa obietnice i oferty pomocy, często
wzorując się na modelu rozmowy i
korzystając z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi..

Uczeń stara się uczestniczyć w prostej
rozmowie reagując w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
robieniem zakupów w sklepie, wymienia
opinie na temat ulubionych sklepów,
składa obietnice i oferty pomocy,
korzystając w dużej mierze z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6 (w tym,
m.in., nazwy sklepów i towarów,
czasowniki typowe podczas
zakupów, przymiotniki i
odpowiadające im przysłówki), be
going to, will/won’t, must/mustn’t,

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy
sklepów i towarów, czasowniki typowe
podczas zakupów, przymiotniki i
odpowiadające im przysłówki), be
going to, will/won’t, must/mustn’t
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy sklepów
i towarów, czasowniki typowe podczas
zakupów, przymiotniki i odpowiadające
im przysłówki), be going to, will/won’t,
must/mustn’t .popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy sklepów
i towarów, czasowniki typowe podczas
zakupów, przymiotniki i odpowiadające
im przysłówki), be going to, will/won’t,
must/mustn’t popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń tworzy pisemny opis centrum
handlowego, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń tworzy pisemny opis centrum
handlowego, popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy pisemny opis centrum
handlowego, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń tworzy pisemny opis centrum
handlowego, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.

UNIT 7
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
Opis ludzi/przedmiotów/zjawisk

OCENA
BARDZO DOBRA
Uczeń w sposób płynny opisuje
choroby i urazy i ich objawy, różne
nastroje i emocje osób, nie
popełniając większych błędów.

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich
objawy, różne nastroje i emocje osób,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich
objawy, różne nastroje i emocje osób,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich
objawy, różne nastroje i emocje osób,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 7 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń przygotowuje wspólnie z
grupą projekt opisujący cechy
charakterystyczne wybranego
zawodu, nie popełniając większych
błędów.

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą
projekt opisujący cechy
charakterystyczne wybranego zawodu
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą
projekt opisujący cechy
charakterystyczne wybranego zawodu,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą
projekt opisujący cechy
charakterystyczne wybranego zawodu
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje i radę
podczas wizyty u lekarza, uzyskuje i
przekazuje informacje dotyczące
doświadczeń ludzi ze swego
otoczenia, przekazuje i uzyskuje
informacje o swoim i innych trybie
życia.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje i radę podczas wizyty u
lekarza, uzyskuje i przekazuje
informacje dotyczące doświadczeń
ludzi ze swego otoczenia, przekazuje i
uzyskuje informacje o swoim i innych
trybie życia., popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje i
radę podczas wizyty u lekarza, uzyskuje
i przekazuje informacje dotyczące
doświadczeń ludzi ze swego otoczenia,
przekazuje i uzyskuje informacje o
swoim i innych trybie życia., popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje i
radę podczas wizyty u lekarza, uzyskuje
i przekazuje informacje dotyczące
doświadczeń ludzi ze swego otoczenia,
przekazuje i uzyskuje informacje o swoim
i innych trybie życia., popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7 (w tym,
m.in., nazwy chorób i urazów i ich
objawów), czas present perfect,
formy past participle czasowników
regularnych i nieregularnych, zdania
z ever i never.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy
chorób i urazów i ich objawów), czas
present perfect, formy past participle
czasowników regularnych i
nieregularnych, zdania z ever i never,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy chorób i
urazów i ich objawów), czas present
perfect, formy past participle
czasowników regularnych i
nieregularnych, zdania z ever i never,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy chorób i
urazów i ich objawów), czas present
perfect, formy past participle
czasowników regularnych i
nieregularnych, zdania z ever i never,
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze maila o swoim pobycie
w szpitalu, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w
szpitalu, popełniając niewielkie błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w
szpitalu, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo właściwą formę i
styl.

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w
szpitalu, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i stylu.
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Opis przedmiotów

Uczeń w sposób płynny opisuje
domowe sprzęty i wyposażenie
pomieszczeń, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje domowe sprzęty i
wyposażenie pomieszczeń,
popełniając niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje domowe sprzęty i
wyposażenie pomieszczeń, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje domowe sprzęty i
wyposażenie pomieszczeń, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 8 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8 i
wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń przygotowuje z grupą pracę
projektową z opisem wybranej sceny
z filmu lub książki, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń przygotowuje z grupą pracę
projektową z opisem wybranej sceny z
filmu lub książki popełniając niewielkie
błędy językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje z grupą pracę
projektową z opisem wybranej sceny z
filmu lub książki, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń przygotowuje z grupą pracę
projektową z opisem wybranej sceny z
filmu lub książki popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń w sposób płynny prowadzi
rozmowę na temat wyboru prezentu
dla koleżanki/kolegi uwzględniając
swoją i rozmówcy opinię.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
wyboru prezentu dla koleżanki/kolegi
uwzględniając swoją i rozmówcy
opinię, popełniając drobne błędy
językowe, niewpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
wyboru prezentu dla koleżanki/kolegi
uwzględniając swoją i rozmówcy opinię
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń prowadzi rozmowę na temat
wyboru prezentu dla koleżanki/kolegi
uwzględniając swoją i rozmówcy opinię,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8 (w tym,
m.in., nazwy wyposażenia domu),
czas present simple present
continuous, past simple i past
continuous, going to i will, present
perfect.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy
wyposażenia domu), czas present
simple present continuous, past
simple i past continuous, going to i will,
present perfect, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy
wyposażenia domu), czas present
simple present continuous, past simple i
past continuous, going to i will, present
perfect, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy
wyposażenia domu), czas present simple
present continuous, past simple i past
continuous, going to i will, present
perfect, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze wstęp do opowiadania
o tajemniczej historii, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o
tajemniczej historii, popełniając
niewielkie błędy językowe,
niewpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o
tajemniczej historii, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o
tajemniczej historii, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej
formy i stylu.

