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Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę 
dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności 
określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 
roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę oraz 
nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

- Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo 
dobrą i poza tym jest laureatem konkursów lub olimpiad z języka 
angielskiego, wykazuje duże zaangażowanie na lekcjach oraz wykonuje 
dodatkowe prace. 

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu  w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
oraz

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania tej klasy lub
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Unit 1.
At home.

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów.

Częściowo 
poprawnie uzupełnia 
zdania konstrukcjami 
there is/there are.

Sporadycznie 

Zna i stosuje 
połowę 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
konstrukcjami 
there is/there are.

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
konstrukcjami 
there is/there are.

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.

Poprawnie 
posługuje się 
konstrukcjami 
there is/there are 
przy 
uzupełnianiu 



poprawnie stosuje w 
wypowiedzi 
konstrukcje there 
is/there are.

W niewielkim 
stopniu  uzupełnia 
zdania przyimkami 
miejsca.

Sporadycznie 
poprawnie uzupełnia 
zdania przedimkami 
a,an,the.

Sporadycznie stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
zapraszania osób w 
różne miejsca.

Częściowo 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
konstrukcje there 
is/there are.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przyimkami 
miejsca.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przedimkami 
a,an,the.

Częściowo stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
zapraszania osób 
w różne miejsca

Częściowo 
poprawnie mówi 
o domach i 
ogrodach w 
Wielkiej Brytanii.

Wykonuje projekt 
My ideal house 
and garden.

W większości 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
konstrukcje there 
is/there are.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przyimkami 
miejsca.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przedimkami 
a,an,the.

W większości 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
zapraszania osób 
w różne miejsca.

Poprawnie mówi 
o domach i 
ogrodach w 
Wielkiej Brytanii.

Wykonuje projekt 
My ideal house 
and garden.

tekstu.

Poprawnie 
stosuje 
konstrukcje there 
is/there are w 
wypowiedzi.

Poprawnie 
uzupełnia zdania 
przyimkami 
miejsca.

Poprawnie 
uzupełnia zdania 
przedimkami 
a,an,the.

Swobodnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
zapraszania osób 
w różne miejsca.

Swobodnie i 
poprawnie 
opisuje domy i 
ogrody w 
Wielkiej Brytanii.

Wykonuje projekt 
My ideal house 
and garden.
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Unit 2

Food and 

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 

Zna i stosuje 
połowę poznanych 

Zna i stosuje 
większość 

Zna i stosuje 
wszystkie 



drink. wyrazów.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne.

Sporadycznie 
uzupełnia   pytania 
konstrukcjami How 
much/How many?

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
konstrukcje 
pytające  How 
much/How many?

Sporadycznie 
stosuje w 
wypowiedzi zwroty 
dotyczące 
formułowania 
grzecznych prósb i 
ofert.

wyrazów oraz 
zwrotów.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi.

Częściowo 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia pytania 
konstrukcjami 
How much/How 
many?

Częściowo stosuje 
w wypowiedzi 
konstrukcje 
pytające  How 
much/How many?

Częściowo stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
grzecznych prósb i 
ofert.

Wykonuje projekt 
Prepare a school 
lunch menu.

poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia pytania 
konstrukcjami 
How much/How 
many?

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
konstrukcje 
pytające  How 
much/How 
many?

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
grzecznych prósb 
i ofert.

Wykonuje projekt 
Prepare a school 
lunch menu.

poznane wyrazy 
oraz zwroty.

Poprawnie 
posługuje się 
rzeczownikami 
policzalnymi i 
niepoliczalnymi 
przy 
uzupełnianiu 
tekstu.

Poprawnie 
stosuje 
rzeczowniki 
policzalne i 
niepoliczalne.   w 
wypowiedzi.

Poprawnie 
uzupełnia pytania 
konstrukcjami 
How much/How 
many?

Swobodnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
konstrukcje 
pytające  How 
much/How 
many?

Swobodnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
grzecznych prósb 
i ofert.

Wykonuje projekt 
Prepare a school 
lunch menu.



OCENA 
DOPUSZCZAJĄC

A
Uczeń:

OCENA
DOSTATECZNA

Uczeń:

OCENA
DOBRA
Uczeń:

OCENA
BARDZO 
DOBRA
Uczeń:

Unit 3

Indoor 
activities.

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Present 
Simple.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi czas 
Present Simple.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przysłówkami 
częstotliwości w 
czasie Present 
Simple.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
przysłówki 
częstotliwości w 
czasie Present 
Simple.

Krótko wymienia 
swoje upodobania i 
antypatie.

Zna i stosuje 
połowę poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Present 
Simple.

Częściowo 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi czas 
Present Simple.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przysłówkami 
częstotliwości w 
czasie Present 
Simple.

Częściowo 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
przysłówki 
częstotliwości w 
czasie Present 
Simple.

Krótko wymienia 

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów. Zna i 
stosuje wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Present 
Simple.

W większości 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi czas 
Present Simple.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przysłówkami 
częstotliwości 
w czasie Present 
Simple.

W większości 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
przysłówki 
częstotliwości w 
czasie Present 
Simple.

Mówi o 
upodobaniach i 
antypatiach, 
stosuje różne 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty.

Poprawnie 
posługuje się 
czasem Present 
Simple przy 
uzupełnianiu 
tekstu.

Poprawnie 
stosuje czas 
Present Simple w 
wypowiedzi.

Poprawnie 
posługuje się 
przysłówkami 
częstotliwości w 
czasie Present 
Simple przy 
uzupełnianiu 
tekstu.

Poprawnie 
stosuje 
przysłówki 
częstotliwości w 
czasie Present 
Simple w 
wypowiedzi.

Swobodnie i 
poprawnie 
opisuje swoje 



swoje upodobania i 
antypatie, stosuje 
podstawowe 
wyrażenia: like, 
don't like, hate.

Wykonuje projekt 
Make a class 
magazine about 
hobbies.

konstrukcje: like, 
don't mind, love.

Wykonuje 
projekt Make a 
class magazine 
about hobbies.

upodobania i 
antypatie.

Wykonuje 
projekt Make a 
class magazine 
about hobbies.
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Unit 4
School life

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Present 
Continuous.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi czas 
Present Continuous.

Sporadycznie 
stosuje w 
wypowiedzi zwroty 
dotyczące 
formułowania 
prósb.

Zna i stosuje 
połowę poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Present 
Continuous.

Częściowo 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi czas 
Present Continuous.

Częściowo stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
prósb.

Wykonuje projekt 
Describe your ideal 
school.

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Present 
Continuous.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czas Present 
Continuous.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
prósb.

Wykonuje projekt 
Describe your 
ideal school.

Zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy oraz 
zwroty.

Poprawnie 
posługuje się 
czasem Present 
Continuous przy 
uzupełnianiu 
tekstu. 

Poprawnie stosuje 
czas Present 
Continuous w 
wypowiedzi.

Swobodnie stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
prósb.

Wykonuje projekt 
Describe your 
ideal school.
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Unit 5
Outdoor 

activities.

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów.

Zna formy 
czasownika TO BE 
w czasie przeszłym 
i częściowo 
poprawnie 
uzupełnia nimi 
zdania.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi 
czasownik TO BE w 
czasie przeszłym.

Zna formę 
czasownika CAN i 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia nim 
zdania. 

Sporadycznie 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi 

Zna i stosuje 
połowę poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formami 
czasownika TO BE 
w czasie przeszłym. 

Częściowo 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi 
czasownik TO BE w 
czasie przeszłym.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formą czasownika 
CAN.

Częściowo 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi 

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formami 
czasownika TO 
BE w czasie 
przeszłym.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czasownik TO BE 
w czasie 
przeszłym.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formą czasownika 
CAN.

W większości 

Zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy oraz 
zwroty.

Prawidłowo 
uzupełnia tekst 
formami 
czasownika TO 
BE w czasie 
przeszłym.

Swobodnie stosuje 
w wypowiedzi 
czasownik TO BE 
w czasie 
przeszłym.

Prawidłowo 
uzupełnia tekst 
formą czasownika 
CAN. 

Swobodnie stosuje 
w wypowiedzi 
czasownik CAN.



czasownik CAN.

Sporadycznie 
stosuje w 
wypowiedzi zwroty 
dotyczące 
formułowania 
propozycji.

czasownik CAN.

Częściowo stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
propozycji.

Wykonuje projekt 
Do a survey on 
sports.

poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czasownik CAN.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
propozycji. 

Wykonuje projekt 
Do a survey on 
sports.

Swobodnie stosuje 
w wypowiedzi 
zwroty dotyczące 
formułowania 
propozycji.

Wykonuje projekt 
Do a survey on 
sports.
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Unit 6

Appearances.

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów.

Zna formy 
czasownika HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym i 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia nimi 
zdania.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi 
czasownik HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym.

Krótko wymienia 
cechy zewnętrzne 
wyglądu osoby.

Zna i stosuje 
połowę poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formami 
czasownika HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym.

Częściowo 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi 
czasownik HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym. 

Krótko wymienia 
cechy zewnętrzne 
wyglądu osoby, 
stosuje podstawowe 
słownictwo.

Wykonuje projekt 
Describe a famous 
person in Poland.

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formami 
czasownika HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czasownik HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym.

Mówi o wyglądzie 
zewnętrznym 
osoby,stosuje 
poprawne 
konstrukcje: He's 
bald, I've got 
brown hair, It's 
long and curly.

Wykonuje projekt 
Describe a famous 
person in Poland.

Zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy oraz 
zwroty.

Prawidłowo 
uzupełnia tekst 
formami 
czasownika HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym.

Swobodnie stosuje 
w wypowiedzi 
czasownik HAVE 
GOT w czasie 
przeszłym.

Swobodnie i 
poprawnie opisuje 
wygląd 
zewnętrzny osoby.

Wykonuje projekt 
Describe a famous 
person in Poland.
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Unit 7

Holidays.

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Past Simple.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi czas 
Past Simple.

Zna i stosuje kilka 
czasowników 
regularnych.

Krótko wymienia 
określenia pogody.

Zna i stosuje 
połowę poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Past Simple.

Częściowo 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi czas 
Past Simple.

Zna i stosuje 
połowę 
czasowników 
regularnych.

Krótko wymienia 
określenia pogody, 
stosuje podstawowe 
wyrażenia: It's hot, 
It's cloudy.

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Past 
Simple.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czas Past Simple.

Zna i stosuje 
większość 
czasowników 
regularnych.

Mówi o pogodzie, 
stosuje poprawne 
zdania.

Zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy oraz 
zwroty.

Poprawnie 
posługuje się 
czasem Past 
Simple przy 
uzupełnianiu 
tekstu. 

Poprawnie stosuje 
czas Past Simple w 
wypowiedzi.

Zna i stosuje 
wszystkie poznane 
czasowniki 
regularne.

Swobodnie i 
poprawnie opisuje 
pogodę.



Wykonuje projekt 
Do a project about a 
holiday region in 
Poland.

Wykonuje projekt 
Do a project about 
a holiday region in 
Poland.

Wykonuje projekt 
Do a project about 
a holiday region in 
Poland.
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Unit 8
Health.

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Past Simple.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi czas 
Past Simple.

Zna i stosuje kilka 
czasowników 
nieregularnych.

Krótko wymienia 
określenia pogody.

Zna i stosuje 
połowę poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania w 
czasie Past Simple.

Częściowo 
poprawnie stosuje w 
wypowiedzi czas 
Past Simple.

Zna i stosuje 
połowę 
czasowników 
nieregularnych.

Krótko wymienia 
określenia pogody, 
stosuje podstawowe 
wyrażenia: It's hot, 
It's cloudy.

Wykonuje projekt 
Write a get well 
card.

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów oraz 
zwrotów.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Past 
Simple.

W większości 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czas Past Simple.

Zna i stosuje 
większość 
czasowników 
nieregularnych.

Mówi o pogodzie, 
stosuje poprawne 
zdania.

Wykonuje projekt 
Write a get well 
card.

Zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy oraz 
zwroty.

Poprawnie 
posługuje się 
czasem Past 
Simple przy 
uzupełnianiu 
tekstu. 

Poprawnie stosuje 
czas Past Simple w 
wypowiedzi.

Zna i stosuje 
wszystkie poznane 
czasowniki 
nieregularne.

Swobodnie i 
poprawnie opisuje 
pogodę.

Wykonuje projekt 
Write a get well 
card.
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Unit 1
Sport

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów z 
rozdziału 1.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Present  
Simple.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czas Present  
Simple.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Present  
Continuous.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
czas Present  
Continuous.

W niewielkim 
stopniu uzupełnia 
zdania 
czasownikami w 
czasach Present  
Simple i Prezent  
Continuous.

Krótko wymienia 
sporty, które lubi: 
I like swimming. 

Zna i stosuje 
połowę 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 1.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie 
Present Simple.

Częściowo 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
czas Present  
Simple.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie 
Present  
Continuous.

Częściowo 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
czas Present  
Continuous.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
czasownikami w 
czasach Present  
Simple i Present 
Continuous.

Krótko 
wymienia 
sporty, które 
lubi i których 

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 1.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania w czasie 
Present Simple.

W większości 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
czas Present  
Simple.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania w czasie 
Present  
Continuous.

W większości 
poprawnie 
stosuje czas 
Present  
Continuous w 
wypowiedzi.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania 
czasownikami 
w czasach 
Present Simple i 
Present 
Continuous.

Mówi o 
sportach, które 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty z 
rozdziału 1. 

Poprawnie 
posługuje się 
czasem Present  
Simple 
przy uzupełniani
u tekstu.

Poprawnie 
stosuje czas 
Present Simple 
w wypowiedzi.

Poprawnie 
posługuje się 
czasem Present  
Continuous przy 
uzupełnianiu 
tekstu.

Poprawnie 
stosuje czas 
Present  
Continuous 
w wypowiedzi.

Poprawnie 
uzupełnia zdania 
czasownikami w 
czasach Present  
Simple i Present 
Continuous.

Swobodnie i 
poprawnie 
opisuje swoje 
ulubione sporty.



Wykonuje projekt 
My favourite  
sport.

nie lubi, stosuje 
podstawowe 
wyrażenia: like,  
don’t like, hate. 

Częściowo 
poprawnie mówi 
o ulubionych 
sportach innej 
osoby: He likes  
football.

Rozumie 
pytania 
dotyczące sportu 
i częściowo 
poprawnie na 
nie odpowiada.

Wykonuje 
projekt 
My favourite  
sport.

lubi i których 
nie lubi, stosuje 
różne 
konstrukcje: 
like, hate,  
prefer... to… 

W większości 
poprawnie 
opisuje 
ulubione sporty 
innej osoby: He 
hates playing 
volleyball.

Prowadzi krótką 
rozmowę 
na temat sportu, 
w większości 
poprawnie 
zadaje pytania.

Wykonuje 
projekt 
My favourite  
sport.

Swobodnie i 
poprawnie 
opisuje ulubione 
sporty innej 
osoby: He likes  
football but he  
prefers rugby.

Prowadzi 
rozbudowany 
dialog na temat 
sportu, 
prawidłowo 
zadaje pytania 
i odpowiada.

Wykonuje 
projekt 
My favourite  
sport.
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Unit 2
Transport

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów z 
rozdziału 2.

Częściowo 
poprawnie 
odczytuje daty 
roczne.

Zna formy 
czasownika to be 
w czasie 
przeszłym 
i częściowo 
poprawnie 
uzupełnia nimi 
zdania. 

Formułuje proste 
zdania 
z czasownikiem to  

Zna i stosuje 
połowę 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 2.

W większości 
poprawnie 
odczytuje daty 
roczne. 
Częściowo 
poprawnie 
stosuje je w 
wypowiedzi.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formami 
czasownika to  
be.

Częściowo 
poprawnie 
stosuje 
czasownik to be 

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 2.

W większości 
poprawnie 
odczytuje i 
stosuje 
w wypowiedzi 
daty roczne 
i dzienne.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania formami 
czasownika to  
be w czasie 
przeszłym.

W większości 
poprawnie 
stosuje 
czasownik to be 
w czasie 
przeszłym 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty z 
rozdziału 2.

Prawidłowo 
odczytuje 
i stosuje daty 
roczne 
i dzienne.

Prawidłowo 
uzupełnia tekst 
formami 
czasownika to  
be w czasie 
przeszłym.

Bezbłędnie 
stosuje formy 
przeszłe 
czasownika to  
be w zdaniach 



be w czasie 
przeszłym: 
He was a film star.

Zna i stosuje kilka 
czasowników 
nieregularnych.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Past  
Simple 
(czasowniki 
regularne i 
nieregularne), 
ale popełnia liczne 
błędy 
w wypowiedzi. 

Przy użyciu kilku 
podstawowych 
wyrażeń opisuje 
zasady panujące 
w szkole, w domu. 
Częściowo 
poprawnie stosuje 
czasowniki 
modalne 
must / mustn’t.

w czasie 
przeszłym 
w zdaniach 
twierdzących, 
przeczących i 
pytających.

Zna i stosuje 
połowę 
czasowników 
nieregularnych.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
w czasie Past  
Simple 
(czasowniki 
regularne i 
nieregularne). 
Częściowo 
poprawnie 
formułuje 
wypowiedzi 
w czasie 
przeszłym. 

Przy użyciu 
połowy wyrażeń 
opisuje zasady 
panujące 
w szkole, w 
domu. W 
większości 
poprawnie 
stosuje 
czasowniki 
modalne 
must / mustn’t.

w zdaniach 
twierdzących, 
przeczących i 
pytających.

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
czasowników 
nieregularnych.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania w czasie 
Past Simple  
(czasowniki 
regularne i 
nieregularne). 
Formułuje w 
większości 
poprawne 
wypowiedzi. 

Przy użyciu 
większości 
wyrażeń opisuje 
zasady panujące 
w szkole, w 
domu. 
Zasadniczo 
poprawnie 
stosuje 
czasowniki 
modalne must /  
mustn’t.

twierdzących, 
przeczących 
i pytających.

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane 
czasowniki 
nieregularne.

Poprawnie 
uzupełnia 
zdania w czasie 
Past Simple  
(czasowniki 
regularne 
i nieregularne) 
Prowadzi dość 
swobodną 
narrację w 
czasie 
przeszłym.  

Przy użyciu 
większości 
poznanych 
wyrażeń opisuje 
zasady panujące 
w szkole oraz 
innych 
miejscach. 
Poprawnie 
stosuje 
czasowniki 
modalne must /  
mustn’t.
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Unit 3
Directions

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów z 
rozdziału 3.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
zaimkami: mine,  
yours, his, hers,  
ours, theirs.

Pyta o 
przynależność 
przedmiotów: 
Whose bag is it?

Zna i stosuje 
połowę 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 3.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
zaimkami: 
mine, yours, his,  
hers, ours,  
theirs.  
Częściowo 
poprawnie 
stosuje je w 
wypowiedzi.

Pyta o 
przynależność 
przedmiotów: 
Whose bag is it?  
Częściowo 
poprawnie 
odpowiada na to 
pytanie: It’s  

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 3.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania 
zaimkami: 
mine, yours,  
his, hers, ours,  
theirs. W 
większości 
poprawnie 
stosuje je 
w wypowiedzi.

W większości 
poprawnie 
zadaje pytania i 
odpowiada na 
pytania o 
przynależność 
przedmiotów (w 

Zna i stosuje 
wszystkie 
poznane wyrazy 
oraz zwroty z 
rozdziału 3.

Poprawnie 
stosuje zaimki 
dzierżawcze w 
wypowiedzi 
oraz uzupełnia 
nimi zdania.

Poprawnie 
zadaje pytania 
o przynależność 
przedmiotów 
oraz odpowiada 
na nie (w liczbie 
pojedynczej 
i mnogiej): 
Whose scarf is  
it? Whose 



Częściowo 
poprawnie 
wskazuje miejsca 
na mapie, 
wykorzystując 
przyimki miejsca: 
opposite, next to,  
in front of, behind.

Nazywa miejsca i 
obiekty 
w mieście.

Jack’s. It’s his.

W większości 
poprawnie 
wskazuje 
miejsca na 
mapie, 
wykorzystując 
przyimki 
miejsca: 
opposite, next  
to, in front of,  
behind.

W podstawowy 
sposób pyta o 
drogę.

liczbie 
pojedynczej i 
mnogiej): 
Whose scarf is  
it? Whose 
gloves are 
they? It’s Jack’s 
/ his. They’re  
Mrs Hunt’s /  
hers.

Zasadniczo 
poprawnie 
wskazuje 
miejsca na 
mapie, 
wykorzystując 
przyimki 
miejsca:  
opposite, next  
to, in front of,  
behind Pyta o 
położenie 
miejsc.

Pyta o drogę, 
krótko opisuje 
drogę.

gloves are they? 
It’s Jack’s / his.  
They’re Mrs 
Hunt’s / hers.

Dokładnie i 
prawidłowo 
opisuje miejsca 
na mapie, 
wykorzystując 
przyimki 
miejsca:  
opposite, next  
to, in front of,  
behind. Pyta 
o położenie 
miejsc.

Przy użyciu 
bogatego 
słownictwa pyta 
o drogę, 
szczegółowo 
opisuje trasę.
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Unit 4
Family life

Zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów 
i zwrotów z 
rozdziału 4.

Częściowo 
poprawnie wyraża 
swoje 
przypuszczenia 
dotyczące 
przyszłości, 
używając will.

Przy pomocy 
podstawowego 
słownictwa 
opisuje 
zaprojektowanego 
robota. Częściowo 
poprawnie stosuje 
formę will.

Częściowo 
poprawnie składa 

Zna i stosuje 
połowę 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 4.

W większości 
poprawnie 
wyraża swoje 
przypuszczenia 
dotyczące 
przyszłości, 
używając will.

Przy pomocy 
bardziej 
rozbudowanego 
słownictwa 
opisuje 
zaprojektowane
go robota. 
Częściowo 
poprawnie 
stosuje formę 
will. 

W większości 
poprawnie 

Zna i stosuje 
większość 
poznanych 
wyrazów 
oraz zwrotów z 
rozdziału 4.

Zasadniczo 
poprawnie 
wyraża swoje 
przypuszczenia 
dotyczące 
przyszłości, 
używając will.

W miarę 
dokładanie 
opisuje 
zaprojektowane
go robota. 
Zasadniczo 
poprawnie 
stosuje formę 
will.

Rozmawia na 
temat 

Zna i stosuje 
poznane wyrazy 
oraz zwrot z 
rozdziału 4..

Samodzielnie i 
poprawnie 
wyraża swoje 
przypuszczenia 
dotyczące 
przyszłości, 
używając will. 

Dokładnie 
opisuje 
zaprojektowane
go robota. 
Prawidłowo 
stosuje formę 
will.

Rozmawia na 
temat 



obietnice: I will  
give you a hand.

Krótko opisuje 
swoje obowiązki 
domowe.

Pisze instrukcję. 
Praca jest 
w większości 
odtwórcza.

składa obietnice 
i  oferuje 
pomoc: OK, I'll  
buy the food.

Opisuje 
obowiązki 
domowe swoje i 
innych osób

Pisze instrukcję. 
Praca jest 
częściowo 
odtwórcza.

przygotowań 
i oferuje pomoc. 
Wykorzystuje 
większość 
poznanych 
wyrażeń.

Opisuje 
obowiązki 
domowe, 

Pisze 
instrukcję. Praca 
jest 
w większości 
samodzielna.

przygotowań, 
oferuje pomoc i 
składa obietnice. 
Stosuje 
wszystkie 
poznane 
wyrażenia.

Swobodnie 
rozmawia 
na temat 
obowiązków 
domowych, 

Pisze instrukcję. 
Praca jest 
całkowicie 
samodzielna.

OCENA 
DOPUSZCZAJĄC

A
Uczeń:

OCENA
DOSTATECZN

A
Uczeń:

OCENA
DOBRA

         Uczeń:

OCENA
BARDZO 
DOBRA
Uczeń:



Unit 5
Places

Zna i stosuje kilka 
wyrazów i 
zwrotów 
z rozdziału 5.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami w 
stopniu wyższym.
Zna zasady 
stopniowania 
przymiotników w 
stopniu wyższym.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
stopień wyższy 
przymiotników..

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
słowami: too /  
enough.

Częściowo 
poprawnie 
przekształca 
zdania 
porównujące w 
zdania 
z konstrukcją (not)  
as… as.

Pisze pocztówkę. 
Praca jest 

Zna i stosuje 
połowę 
wyrazów i 
zwrotów 
z rozdział 5.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami 
w stopniu 
wyższym.
Częściowo 
poprawnie 
stosuje 
przymiotniki 
w stopniu 
wyższym.

Częściowo 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
stopień wyższy 
przymiotników.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
słowami: too /  
enough.

W większości 
poprawnie 
przekształca 
zdania 
porównujące w 
zdania 
z konstrukcją 
(not) as… as.

Pisze 

Zna i stosuje 
większość 
wyrazów i 
zwrotów z 
rozdziału 5.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania 
przymiotnikami 
w stopniu 
wyższym.
W większości 
poprawnie 
stosuje 
przymiotniki 
w stopniu 
wyższym.

W większości 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
stopień wyższy 
przymiotników.

W większości 
poprawnie 
stosuje słowa: 
too / enough.

Zasadniczo 
poprawnie 
przekształca 
zdania 
porównujące w 
zdania 
z konstrukcją 
(not) as… as. W 
większości 
poprawnie 
stosuje takie 
porównanie 
w wypowiedzi.

Zna i stosuje 
wszystkie 
wyrazy i zwroty 
z rozdziału.

Bezbłędnie 
uzupełnia 
zdania 
przymiotnikami 
w stopniu 
wyższym.
Prawidłowo 
stosuje 
przymiotniki w 
stopniu 
wyższym.

Poprawnie 
stosuje czas 
stopień wyższy 
przymiotników. 
w wypowiedzi.

Bezbłędnie 
stosuje słowa: 
too /  
enough.wraz z 
rozmaitymi 
przymiotnikami.

Porównuje, 
poprawnie 
wykorzystując 
konstrukcję 
(not) as…as.

Pisze 



w większości 
odtwórcza.

pocztówkę. 
Praca jest 
częściowo 
odtwórcza.

Pisze 
pocztówkę. 
Praca jest 
w większości 
samodzielna.

pocztówkę. 
Praca jest 
samodzielna.
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Unit 6
Shopping

Zna i stosuje kilka 
wyrazów i 
zwrotów 
z rozdziału 6.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami w 
stopniu 
najwyższym. 
Zna zasady 
stopniowania 
przymiotników w 
stopniu 
najwyższym.

Sporadycznie 
poprawnie stosuje 
w wypowiedzi 
stopień najwyższy 
przymiotników..

Nazywa ubrania

Robi zakupy - 
zadaje pytania: 
Can I have a …, 
please?  i 
odpowiada na nie

Zna i stosuje 
połowę 
wyrazów i 
zwrotów 
z rozdziału 6.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami 
w stopniu 
najwyższym.
 Częściowo 
poprawnie 
stosuje 
przymiotniki w 
stopniu 
najwyższym.

Częściowo 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
stopień 
najwyższy 
przymiotników..

Częściowo 
poprawnie 
opisuje ubrania 
osób na 
ilustracji.

Robi zakupy  – 
zadaje pytania: 
Can I have a …, 
please?, pyta o 
cenę, podaje 
cenę

Zna i stosuje 
większość 
wyrazów i 
zwrotów 
rozdziału 6.

Zasadniczo 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania 
przymiotnikami 
w stopniu 
najwyższym.
W większości 
poprawnie 
stosuje 
przymiotniki 
w stopniu 
najwyższym.

W większości 
poprawnie 
stosuje w 
wypowiedzi 
stopień 
najwyższy 
przymiotników.

W miarę 
dokładnie 
opisuje ubrania 
osób na 
ilustracji. 

Robi zakupy, 
pyta o cenę, 
podaje ceny, 
pyta o rozmiar i 
podaje rozmiar.

Zna i stosuje 
wszystkie 
wyrazy i zwroty
z rozdziału 6.

Poprawnie 
uzupełnia 
zdania 
przymiotnikami 
w stopniu 
najwyższym
Prawidłowo 
stosuje 
przymiotniki w 
stopniu 
najwyższym. 

Poprawnie 
stosuje czas 
stopień 
najwyższy 
przymiotników. 
w wypowiedzi.

Dokładnie 
opisuje ubrania 
osób na 
ilustracji.

Prowadzi 
rozmowę 
ze sprzedawcą/ 
kupującym, 
stosuje 
różnorodne 
słownictwo
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Rozdział 7
School trips

Zna i stosuje kilka 
wyrazów i 
zwrotów
z rozdziału 7.

Sporadycznie 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formami 
czasownika have 
to.

Krótko opisuje 
swoje obowiązki, 
częściowo 
poprawnie stosuje 
formę: have to /  
don’t have to.

Zna i stosuje 
połowę 
wyrazów i 
zwrotów 
z rozdziału 7.

Częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
formami 
czasownika 
have to.

Krótko opisuje 
obowiązki swoje 
oraz innych 
osób, częściowo 
poprawnie 
stosuje formę: 
have to / don’t  
have to, has to /  
doesn’t have to.

Wykonuje 

Zna i stosuje 
większość 
wyrazów i 
zwrotów z 
rozdziału 7.

W większości 
poprawnie 
uzupełnia 
zdania formami 
czasownika 
have to w czasie 
teraźniejszym i 
przeszłym.

W miarę 
dokładnie 
opisuje 
obowiązki 
swoje oraz 
innych osób, w 
większości 
poprawnie 
stosuje formę: 
have to w czasie 
teraźniejszym i 
przeszłym.

Zna i stosuje 
wszystkie 
wyrazy i zwroty 
z rozdziału 7.

Bezbłędnie 
uzupełnia 
zdania formami 
czasownika 
have to w czasie 
teraźniejszym i 
przeszłym.

Dokładnie 
opisuje 
obowiązki 
swoje oraz 
innych osób, 
prawidłowo 
stosuje formę 
have to w czasie 
teraźniejszym i 
przeszłym.

Wykonuje 



Wykonuje projekt 
„Na szkolnej 
wycieczce”, 
stosuje 
podstawowe 
słownictwo, 
popełnia liczne 
błędy językowe.

projekt „Na 
szkolnej 
wycieczce”,,  
stosuje 
podstawowe 
słownictwo, 
popełnia 
pojedyncze 
błędy językowe

Wykonuje 
projekt „Na 
szkolnej 
wycieczce”, 
stosuje 
urozmaicone 
słownictwo, 
popełnia 
pojedyncze 
błędy językowe

projekt „Na 
szkolnej 
wycieczce”, 
stosuje bogate 
słownictwo, 
zachowuje 
poprawność 
gramatyczną 
i leksykalną.

OCENA 
DOPUSZCZAJĄC

A
Uczeń:

OCENA
DOSTATECZN

A
Uczeń:

OCENA
DOBRA

         Uczeń:

OCENA
BARDZO 
DOBRA
Uczeń:



Rozdział 8
Special days

Zna i stosuje kilka 
wyrazów i 
zwrotów
z rozdziału 8.

Zna formy oraz 
zasady użycia 
Present  
Continuous w 
odniesieniu do 
przyszłości.
Układa proste 
zdania na swój 
temat w czasie 
Present  
Continuous, 
popełnia liczne 
błędy.

Zna formy oraz 
zasady użycia 
konstrukcji going 
to. Układa proste 
zdania na swój 
temat z użyciem 
konstrukcji going 
to, popełnia liczne 
błędy.

Krótko odpowiada 
na pytania o 
zamiary.

Pisze zaproszenie 
na przyjęcie. Praca 
jest w większości 
odtwórcza.

Zna i stosuje 
połowę kilka 
wyrazów i 
zwrotów 
z rozdziału 8.

Buduje zdania 
oznajmujące, 
przeczące i 
pytające w 
czasie Present  
Continuous,,  
często zapomina 
o to be.

Buduje zdania 
oznajmujące, 
przeczące i 
pytające z 
użyciem 
konstrukcji 
going to.

Prostymi 
zdaniami 
odpowiada na 
pytania 
związane z 
planami, 
popełnia 
pojedyncze 
błędy. 

Pisze 
zaproszenie 
na przyjęcie. 
Praca jest 
częściowo 
odtwórcza.

Zna i stosuje 
większość 
wyrazów i 
zwrotów 
rozdziału 8.

W większości 
poprawnie 
posługuje się 
czasem Present  
Continuous, 
popełnia 
sporadyczne 
błędy

W większości 
poprawnie 
buduje zdania 
z użyciem 
konstrukcji 
going to 
mówiąc o 
swoich 
zamierzeniach, 
popełnia 
sporadyczne 
błędy

Opowiada o 
swoich planach, 
popełnia 
sporadyczne 
błędy językowe.

Pisze 
zaproszenie 
na przyjęcie. 
Praca jest 
w większości 
samodzielna.

Zna i stosuje 
wszystkie 
wyrazy i zwroty 
z rozdziału 8.

Swobodnie 
buduje zdania 
w czasie 
Present  
Continuous, 
zadaje pytania, 
odpowiada.

Swobodnie 
stosuje 
konstrukcję 
going to, zadaje 
pytania, 
odpowiada.

Rozmawia o 
planach, stosuje 
bogate 
słownictwo, 
prawidłowo 
zadaje pytania.

Pisze 
zaproszenie 
na przyjęcie. 
Praca jest 
w większości 
samodzielna.




