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Przedmiotowy system oceniania  

dla klasy 5  

do podr�cznika English Class A1+ 
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English Class A1+ 

 
1. POZIOM KOMPETENCJI J�ZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MO�LIWA DO OSI�GNI�CIA W WYNIKU REALIZACJI PODR�CZNIKA English Class A1 

 
 

WIEDZA  
UMIEJ�TNO�CI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 
 
Ucze� posługuje si� zakresem �rodków 
j�zykowych pozwalaj�cych mu na realizacj� 
działa� j�zykowych w wybranych aspektach 
nast�puj�cych bloków tematycznych: 
 

· Get started! 
· Classmates 
· Fun with food 
· Technology for all 
· Big world 
· Around town 
· Just the job 
· Going places 
· Having fun 

 
SŁUCHANIE: 
 
Ucze� potrafi zrozumieć wyra�enia 
 i najcz��ciej u�ywane słowa dotycz�ce  
go osobi�cie, jego rodziny i bezpo�redniego 
otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest 
wolne a wymowa wyra�na, potrafi 
zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, 
prostych komunikatach i ogłoszeniach.  
 
CZYTANIE: 
 
Ucze� potrafi czytać bardzo krótkie, proste 
teksty. Potrafi znale�ć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych 
tekstach dotycz�cych �ycia codziennego, 
takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, 
karty da�, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, 
proste listy prywatne. 
 

 
MÓWIENIE: 
 
Ucze� potrafi posłu�yć si� ci�giem wyra�e� 
i zda�, by w prosty sposób opisać swoj� 
rodzin�, innych ludzi, warunki �ycia, swoje 
wykształcenie. 
 
PISANIE: 
 
Ucze� potrafi pisać krótkie i proste notatki 
lub wiadomo�ci wynikaj�ce z dora�nych 
potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list 
prywatny. 

 
MÓWIENIE:  
 
Ucze� potrafi brać udział w zwykłej, 
typowej rozmowie wymagaj�cej prostej  
i bezpo�redn iej wymiany informacji  
na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić  
w bardzo krótkich rozmowach 
towarzyskich, nawet je�li nie rozumie 
wystarczaj�co du�o, by samemu 
podtrzymać rozmow�. 

Osoba posługuj�ca si� j�zykiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i cz�sto u�ywane wyra�enia zwi�zane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotycz�ce rozmówcy, 
jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać si� w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagaj�cych jedynie bezpo�redniej wymiany zda� na tematy 
znane i powtarzaj�ce si�. Potrafi w prosty sposób opisywać �rodowisko, z którego si� wywodzi i bezpo�rednie otoczenie, a tak�e wypowiadać si� w sposób bardzo prosty na tematy zwi�zane 
z najwa�niejszymi potrzebami. 

 
Opracowane na podstawie: http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr 
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Kryteria oceniania ogólne 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJ�CA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJ�CA 

  NISKI STOPIE� 
SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIE� SPEŁNIENIA 

WYMAGA� 
EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� 
SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� 
SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomo�ci: 
�rodki j�zykowe 

fonetyka 

ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ucze� nie spełnia 
wi�kszo�ci kryteriów, 
by otrzymać ocen� 
dopuszczaj�c�, tj. nie 
opanował 
podstawowej wiedzy 
 i nie potrafi wykonać 
zada�  
o elementarnym 
stopniu trudno�ci 
nawet z pomoc� 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomo�ciach  
i umiej�tno�ciach s� 
na tyle rozległe, �e 
uniemo�liwiaj� mu 
nauk� na kolejnych 
etapach. 
 
 

Ucze�: 
• zna ograniczon� liczb� 
podstawowych słów  
i wyra�e�, 
• popełnia liczne bł�dy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zada�. 

Ucze�: 
• zna cz��ć 
wprowadzonych słów  
i wyra�e�, 
• popełnia sporo bł�dów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna wi�kszo�ć 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo bł�dów 
leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

Ucze�: 
• zna wi�kszo�ć 
wprowadzonych słów  
i wyra�e�, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
bł�dy leksykalno-
gramatyczne. 

Ucze�: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyra�enia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
bł�dy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

Ocen� celuj�c� otrzymuje 
ucze�, który w wysokim 
stopniu opanował wiedz� i 
umiej�tno�ci okre�lone 
programem nauczania .* 
 
 
 
 
 
*W �wietle obowi�zuj�cych 
przepisów ocena ucznia ma 
wynikać ze stopnia 
przyswojenia przez niego 
tre�ci wynikaj�cych z 
podstawy programowej. 
Ustalenie wymaga� na 
ocen� celuj�c� nale�y do 
nauczyciela, ale musz� one 
być zgodne z prawem. Je�eli 
ucze� wykazuje 
zainteresowanie 
poszerzaniem wiedzy,   
mo�na go za to nagrodzić 
dodatkowo, ale wiedza 
wykraczaj�ca poza program 
nie mo�e być elementem 
koniecznym do uzyskania 
oceny celuj�cej  - art. 44b 
ust. 3 Ustawy z dnia 7 

Umiej�tno�ci  Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwi�zuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu 
rozwi�zuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• cz��ciowo poprawnie 
rozwi�zuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Recepcja 
Ucze�: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
s� płynne i s� bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej dwa - 
trzy zdania, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje niewielk� 
cz��ć istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia s� 
w znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• ucze� stosuje niewielki 
zakres poznanego 
słownictwa oraz struktur, 
• ucze� popełnia liczne 
bł�dy leksykalno-
gramatyczne, które 
mog� zakłócać 
komunikacj�. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
s� zbyt płynne, ale maj� 
dostateczn� długo�ć, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje wi�kszo�ć 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi ucznia s� 
cz��ciowo nielogiczne  
i niespójne, 
• ucze� stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• ucze� popełnia sporo 
bł�dów leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócaj� jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia s� 
do�ć płynne, a jego 
prace pisemne maj� 
odpowiedni� długo�ć, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia s� 
logiczne i w miar� 
spójne, 
• ucze� stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury, 
• ucze� popełnia 
nieliczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne, 
niezakłócaj�ce 
komunikacji, 
• ucze� stosuje 
odpowiedni� form�  
i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia s� 
płynne i maj� 
odpowiedni� długo�ć, 
• ucze� przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi ucznia s� 
logiczne i spójne, 
• ucze� stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• ucze� popełnia 
sporadyczne bł�dy 
leksykalno-gramatyczne, 
• ucze� stosuje 
odpowiedni� form�  
i styl. 
 
 
 
 

wrze�nia 1991 r. o systemie 
o�wiaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198, 2203 i 2361) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
English Class A1+, rozdział 0: Get started! 
 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 4–9). 
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 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. dane personalne 
2. pa�stwa i narodowo�ci 
3. rzeczy osobiste 
4. nazwy miesi�cy 
5. umiej�tno�ci i zainteresowania 
6. pomieszczenia i wyposa�enie domu 
7. ubrania 
8. przymiotniki opisuj�ce cechy i osobowo�ć 
9. czasownik to be, have got, can 
10. konstrukcja there is / there are  
11. przyimki opisuj�ce poło�enie 
12. zaimki wskazuj�ce i dzier�awcze 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· reaguje adekwatnie na 
zadawane pytania, reaguje na 
polecenia i rozumie instrukcje, 

· udziela podstawowych 
informacji o sobie i ludziach ze 
swojego otoczenia, zna nazwy 
kilku krajów i narodowo�ci, 

· opisuje przedmioty osobiste i 
ubrania, u�ywaj�c bardzo 
podstawowych zwrotów, 

· umie nazwać niektóre 
miesi�ce, 

· nazywa podstawowe 
pomieszczenia w domu i ich 
wyposa�enie, 

· korzysta z podr�cznika, aby 
formułować pytania i 
wypowiedzi, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów, 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· przedstawia siebie i inne 
osoby ze swojego 
otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat, 
opisuje ich cechy 
osobowo�ci, umiej�tno�ci i 
zainteresowania, 

· zna nazwy krajów i 
narodowo�ci, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, szczegółowo 
opisuje przedmioty 
osobiste oraz ubrania, 

· zna nazwy wszystkich 
miesi�cy i potrafi wymienić 
je we wła�ciwej kolejno�ci, 

· nazywa pomieszczenia w 
domu i szczegółowo 
opisuje ich wyposa�enie, 

· stosuje wła�ciwy styl 
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· zazwyczaj stosuje poprawny 
styl wypowiedzi. 

 
 

wypowiedzi, 
· samodzielnie zadaje 

pytania w celu uzyskania 
informacji, 

· wyczerpuj�co odpowiada 
na zadawane pytania, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 
English Class A1+, rozdział 1: Classmates 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 10–23). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. przedmioty nauczania, przybory szkolne 
2. dni tygodnia 
3. pomieszczenia w szkole, �ycie szkoły 
4. dane personalne 
5. zainteresowania, formy sp�dzania czasu wolnego 
6. czas Present Simple 
7. przysłówki cz�stotliwo�ci 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· przedstawia siebie i inne 
osoby, opisuje ludzi, u�ywaj�c 
prostych struktur, 

· nazywa niektóre przedmioty 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· szczegółowo przedstawia 
siebie i inne osoby ze 
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na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

nauczane w szkole i 
podstawowe przybory, 

· nazywa niektóre dni tygodnia, 
· w bardzo prostych słowach 

mówi o swoich 
zainteresowaniach i formach 
sp�dzania czasu wolnego, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku, 
u�ywa bardzo podstawowych 
zwrotów, 

· udziela prostych informacji o 
krajach angloj�zycznych, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 
 
 
 

spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

swojego otoczenia, podaje 
szczegóły na ich temat, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· zna przedmioty i przybory 
szkolne, swobodnie i 
szczegółowo opisuje �ycie 
szkolne, 

· opowiada o swoim hobby, 
u�ywaj�c wszystkich 
poznanych zwrotów i 
wyra�e�, 

· u�ywa ró�norodnych 
zwrotów, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat krajów 
angloj�zycznych, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· wyczerpuj�co odpowiada 
na pytania, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 1 (e-Panel). 
English Class A1+, rozdział 2: Fun with food 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 24–37). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 
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 1. artykuły spo�ywcze 
2. opakowania 
3. zamawianie jedzenia w restauracji 
4. tradycje kulinarne w innych krajach 
5. czas Present Simple 
6. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
7. some i any z rzeczownikami 
8. pytanie o liczb� i ilo�ć z u�yciem how much i how many 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· w prostych zdaniach opisuje 
swoje nawyki �ywieniowe, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku, 
udziela podstawowych 
informacji na temat �ywienia, 

· w bardzo prostych słowach 
wymienia składniki niezb�dne 
do organizacji przyj�cia, 

· u�ywaj�c bardzo prostych 
struktur i wzoruj�c si� na 
podr�czniku, opisuje 
ilustracj�, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku i 
u�ywaj�c poznanych zwrotów, 
zamawia jedzenie w 
restauracji, 

· opisuje ulubione �niadanie, 
u�ywaj�c prostych struktur, 

· udziela bardzo prostych 
informacji na temat typowych 
posiłków, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 
 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· samodzielnie udziela 
szczegółowych informacji 
na temat nawyków 
�ywieniowych, posługuj�c 
si� poznanym słownictwem 
i konstrukcjami, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
�ywienia, 

· układa szczegółow� list� 
zakupów niezb�dnych do 
organizacji przyj�cia, 
uzasadnia swój wybór, 

· opisuje ilustracj�, stosuj�c 
poznane słownictwo i 
struktury, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow� w 
restauracji, przekazuje i 
uzyskuje informacje od 
swojego rozmówcy, 

· u�ywaj�c poznanych 
zwrotów, szczegółowo 
opisuje ulubione posiłki, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
typowych posiłków w 
swoim kraju, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
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informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 2 (e-Panel). 
English Class A1+, rozdział 3: Technology for all 

 
OCENA 

 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 38–51). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. gad�ety 
2. korzystanie z podstawowych urz�dze� technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych 
3. czasowniki nazywaj�ce czynno�ci 
4. znajomi i przyjaciele 
5. przekazywanie informacji 
6. uczucia i emocje 
7. czas Present Simple 
8. czas Present Continuous 
9. zwi�zek przymiotnika z przyimkiem 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· w prostych zdaniach opisuje 
nowe technologie i sposoby ich 
wykorzystania, 

· w bardzo prostych zdaniach 
opisuje ilustracje, 

· wyra�a opinie, uczucia i 
emocje, u�ywaj�c bardzo 
prostych konstrukcji, 

· u�ywaj�c bardzo prostych 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia 

· szczegółowo opisuje nowe 
technologie i gad�ety oraz 
sposoby ich wykorzystania, 
stosuj�c poznane 
słownictwo i wła�ciwe 
zwroty, 

· szczegółowo opisuje 
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struktur i korzystaj�c z 
podr�cznika, prowadzi 
rozmow� telefoniczn�, 

· krótko opisuje urz�dzenia 
technologiczne, z których 
korzysta, u�ywaj�c prostych 
struktur, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku, 
w prostej formie opisuje swoje 
upodobania, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 

ilustracje, stosuj�c 
poznane słownictwo i 
konstrukcje gramatyczne, 

· szczegółowo i swobodnie 
wyra�a opinie, uczucia i 
emocje, u�ywaj�c 
poznanych konstrukcji, 

· prowadzi swobodn� 
rozmow� telefoniczn�, 
zaprasza, proponuje i 
zach�ca, 

· szczegółowo opisuje 
urz�dzenia technologiczne, 
stosuje wła�ciwe 
słownictwo, 

· opisuje swoje upodobania, 
· stosuje wła�ciwy styl 

wypowiedzi, 
· zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów.  

 
Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 3 (e-Panel). 

English Class A1+, rozdział 4: Big world 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 52–65). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 
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 1. elementy krajobrazu 
2. zainteresowania 
3. zwierz�ta i przymiotniki je opisuj�ce 
4. ulubione filmy 
5. rekordy �wiata 
6. przyja�� 
7. formy sp�dzania czasu wolnego 
8. czas Present Simple 
9. czas Present Continuous 
10. stopie� wy�szy i najwy�szy przymiotników 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 
 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· w prostych zdaniach opisuje 
ciekawe miejsca w swoim 
kraju, 

· w prostych zdaniach opisuje 
swoje zainteresowania, 

· w bardzo prostych zdaniach 
opisuje zwierz�ta, 

· opisuje upodobania, wyra�a 
opinie, uczucia i emocje, 
u�ywaj�c bardzo prostych 
konstrukcji, 

· opisuje cechy charakteru, 
u�ywaj�c bardzo prostych 
konstrukcji, 

· wzoruj�c si� na podr�czniku, 
opisuje ludzi, wyra�a swoje 
opinie na temat innych ludzi, 
u�ywaj�c prostych konstrukcji, 

· u�ywaj�c bardzo prostych 
słów, opisuje ulubione filmy i 
ksi��ki, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 
 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· samodzielnie i szczegółowo 
opisuje ciekawe miejsca w 
swoim kraju, uzasadnia 
swój wybór, 

· u�ywaj�c poznanego 
słownictwa, udziela 
szczegółowych informacji 
na temat swoich 
zainteresowa�, 

· u�ywaj�c bogatego 
słownictwa, opisuje 
zwierz�ta, 

· u�ywaj�c bogatego 
słownictwa, opisuje 
upodobania, uczucia i 
emocje, opisuje problemy, 

· opisuje innych ludzi i 
wyra�a opinie na ich temat, 
u�ywaj�c bogatego 
słownictwa, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 
wyra�a opinie na temat 
ró�nych ludzi, 

· szczegółowo opisuje 
ulubione filmy i ksi��ki, 
uzasadnia swój wybór, 
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· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 4 (e-Panel). 
 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziałów 1–4 (e-Panel). 
 
English Class A1+, rozdział 5: Around town 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 66–79). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. miejsca w mie�cie 
2. orientacja w terenie 
3. przyimki opisuj�ce poło�enie 
4. czas Past Simple dla czasownika to be 
5. przymiotniki rozwijaj�ce wypowied� 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· w prostych zdaniach, wzoruj�c 
si� na podr�czniku, opisuje 
miejsca w swoim mie�cie, 

· u�ywaj�c prostych zda� i 
korzystaj�c z podr�cznika, 
opisuje wydarzenia z 
przeszło�ci, 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· przekazuje wyczerpuj�ce i 
szczegółowe informacje na 
temat miejsc w swoim 
mie�cie, 

· udziela szczegółowych 
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· korzystaj�c ze zwrotów z 
podr�cznika, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 

· korzystaj�c z podr�cznika, 
opisuje swoj� miejscowo�ć, 

· korzystaj�c z tekstu w 
podr�czniku, opisuje ciekawe 
miejsca w swojej okolicy, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

informacji na temat 
wydarze� z przeszło�ci, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 
uzyskuje i przekazuje 
informacje, 

· samodzielnie i szczegółowo 
opisuje swoj� miejscowo�ć, 

· szczegółowo opisuje 
ciekawe miejsca w swojej 
okolicy, 

· stosuje wła�ciwy styl 
wypowiedzi, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 5 (e-Panel). 
English Class A1+, rozdział 6: Just the job 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 80–93). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. popularne zawody 
2. czynno�ci dnia codziennego 
3. formy sp�dzania czasu wolnego 
4. wyra�anie pró�b 
5. prace domowe 
6. czas Past Simple dla czasowników regularnych i nieregularnych w zdaniach twierdz�cych 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 
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pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· w prostych zdaniach opowiada 
o czynno�ciach zwi�zanych z 
wykonywanym zawodem, 

· krótko przedstawia swoje 
plany zawodowe na 
przyszło�ć, 

· prostymi zdaniami, 
korzystaj�c z podr�cznika 
opowiada o wydarzeniach z 
przeszło�ci, 

· korzystaj�c z wyra�e� z 
podr�cznika, prowadzi 
rozmow�, uzyskuje i 
przekazuje informacje, 

· wzoruj�c si� na schemacie 
zaprezentowanym w 
podr�czniku, pyta o 
pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, 

· korzystaj�c z podr�cznika, 
krótko opisuje obowi�zki 
domowe, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 

poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o czynno�ciach 
zwi�zanych z 
wykonywanym zawodem, 

· szczegółowo przedstawia 
swoje plany zawodowe na 
przyszło�ć, uzasadnia swój 
wybór, 

· swobodnie i szczegółowo 
opisuje wydarzenia z 
przeszło�ci, 

· swobodnie prowadzi 
rozmow�, uzyskuje i 
przekazuje szczegółowe 
informacje, 

· pyta o pozwolenie, udziela 
lub odmawia pozwolenia, 
potrafi uzasadnić swój 
wybór, 

· szczegółowo opisuje swoje 
obowi�zki domowe, wyra�a 
opini� na ich temat, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów.  

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 6 (e-Panel). 
English Class A1+, rozdział 7: Going places 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 94–107). 
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 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. �rodki transportu 
2. wyposa�enie turystyczne 
3. czasowniki zwi�zane z podró�owaniem 
4. ceny, �rodki płatnicze 
5. kupowanie biletów 
6. odkrywcy 
7. pocztówka z wyjazdu 
8. czas Past Simple w pytaniach i przeczeniach 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie, 

· w prostych zdaniach opisuje 
�rodki transportu, 

· w prostych zdaniach udziela 
informacji na temat swojego 
wyjazdu, opisuje wydarzenia z 
przeszło�ci, korzystaj�c z 
tekstu w podr�czniku, 

· korzystaj�c ze schematu 
przedstawionego w 
podr�czniku oraz u�ywaj�c 
bardzo prostych zwrotów, 
kupuje bilet na podró�, 

· u�ywaj�c bardzo prostych 
zwrotów, opisuje swoj� podró� 
i wyjazd wakacyjny, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
�rodków transportu, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat 
swojego wyjazdu, opisuje 
wydarzenia z przeszło�ci, 
stosuj�c wła�ciwe zwroty i 
poznane słownictwo, 

· swobodnie prowadzi 
rozmow�, potrafi zakupić 
bilet na podró�, uzyskuje 
niezb�dne informacje, 

· szczegółowo opisuje swoj� 
podró� oraz wyjazd 
wakacyjny, wyra�a swoj� 
opini� na temat wyjazdu, 

· wyra�a upodobania, opinie, 
uczucia i emocje, stosuj�c 
wła�ciwe zwroty i podaj�c 
uzasadnienia 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 
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Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci i umiej�tno�ci z rozdziału 7 (e-Panel). 
English Class A1+, rozdział 8: Having fun 
 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJ�CA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIE� 
SPEŁNIENIA WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

�REDNI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIE� SPEŁNIENIA 
WYMAGA� EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomo�ć �rodków j�zykowych 

Ucze� zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres �rodków j�zykowych w 
znacznym stopniu uniemo�liwiaj�cy 
realizacj� polece� bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Ucze� zna i stosuje ograniczony zakres 
�rodków j�zykowych; głównie �rodki 
j�zykowe o wysokim stopniu 
pospolito�ci i dotycz�ce bezpo�rednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje wi�kszo�ć poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
�rodków j�zykowych o wysokim 
stopniu pospolito�ci w wypowiedzi 
wyst�puje kilka precyzyjnych 
sformułowa�. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 108–121). 

 Ucze� w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach j�zykowych. Popełnia 
liczne bł�dy. 

Cz��ciowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych wypowiedziach. 

W wi�kszo�ci poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. Bł�dy nie zakłócaj� 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
j�zykowych i własnych 
wypowiedziach. 

 1. wydarzenia w �yciu prywatnym 
2. okre�lanie czasu 
3. zainteresowania 
4. rodzaje muzyki 
5. czas Past Simple 
6. konstrukcja to be going to 
7. pytania na temat tera�niejszo�ci i przeszło�ci 

UMIEJ�TNO�CI Rozumie w tek�cie czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. Cz��ciowo 
poprawnie rozwi�zuje zadania na 
czytanie. Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiaj� mu trudno�ć. 
Z pomoc� nauczyciela wykazuje si�  
w stopniu minimalnym umiej�tno�ciami 
na ocen� dostateczn�: na�laduje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomoc� 
innych osób. 

Ucze�: 
· cz��ciowo poprawnie 

rozwi�zuje zadania na czytanie 
i słuchanie,  

· w prostych zdaniach opisuje 
rysunki, 

· posługuj�c si� prostymi 
zwrotami, opowiada o 
wydarzeniach ze swojego 
�ycia, 

· korzystaj�c z podr�cznika i 
u�ywaj�c bardzo prostego 
słownictwa, wyra�a plany na 
przyszło�ć, 

· u�ywaj�c prostych zda� i 
korzystaj�c ze schematu z 
podr�cznika, zaprasza i 

Rozumie wi�kszo�ć tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W wi�kszo�ci poprawnie rozwi�zuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje si� umiej�tno�ciami na 
wy�szym poziomie od wymaganych 
na ocen� dostateczn�, ale nie 
spełnia wymaga� na ocen� bardzo 
dobr�.  
Zachowuje poprawno�ć j�zykow� 
na poziomie umo�liwiaj�cym dobr� 
komunikacj�. 

Ucze�: 
· poprawnie rozwi�zuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie,  

· wykonuje i wydaje 
instrukcje i polecenia, 

· szczegółowo opisuje 
rysunki, 

· szczegółowo opisuje 
wydarzenia ze swojego 
�ycia, wyra�a opinie na ich 
temat, 

· udziela szczegółowych 
informacji na temat planów 
na przyszło�ć, stosuje 
poznane słownictwo i 
wła�ciwe konstrukcje, 
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odpowiada na zaproszenie, 
· proponuje, zach�ca, wyra�a 

opinie, uczucia i emocje, 
u�ywaj�c prostych konstrukcji, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
cz��ć informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów.  

 

· u�ywaj�c wła�ciwych 
konstrukcji, zaprasza i 
odpowiada na zaproszenie, 

· wyra�a szczegółowe opinie, 
uczucia i emocje, pyta o 
opinie innych, proponuje i 
zach�ca, 

· swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmow�, 

· zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Ucze� rozwi�zuje test sprawdzaj�cy wiadomo�ci z rozdziału 8 (e-Panel). 

Ucze� rozwi�zuje test ko�coworoczny (e-Panel). 
 

Przeliczanie punktów zdobytych na dowolnej formie pisemnej np. sprawdzianie, te�cie lub kartkówce: 
 

Procentowy udział Ocena 

0-29% Niedostateczny (1) 

30-49% Dopuszczaj�cy  (2) 

50-70% Dostateczny (3) 

71- 89% Dobry (4) 
91-99% Bardzo dobry (5) 

100% Celuj�cy (6)/bardzo dobry 
(5)* 

 
*O ocenie maksymalnej mo�liwej do zdobycia na wybranej formie pisemnej ostatecznie 
decyduje nauczyciel.  

 


