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Brainy klasa 5.                  

KRYTERIA OCENIANIA

  
Kryteria  oceniania  proponowane  przez  wydawnictwo  Macmillan  zostały  sformułowane  według  założeń  Nowej  Podstawy  Programowej
i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen
2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bar-
dzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostać dostosowane przez nauczyciela do wła-
snych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Ocena

2 3 4 5

WELCOME UNIT 

Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy przyborów szkolnych, 
nazwy ubrań, nazwy miejsc w 
mieście i nazwy artykułów 
spożywczych.

· Częściowo zna i podaje nazwy
przyborów szkolnych, nazwy 
ubrań, nazwy miejsc w mie-
ście i nazwy artykułów spo-
żywczych.

· W większości zna i na ogół 
poprawnie podaje nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy
ubrań, nazwy miejsc w mie-
ście i nazwy artykułów spo-

· Zna i poprawnie podaje nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy 
ubrań, nazwy miejsc w mieście i
nazwy artykułów spożywczych.

· Zna i poprawnie podaje nazwy 
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· Z trudem i popełniając błędy 
podaje nazwy dni tygodnia.

· Słabo zna i z trudem posługuje
się formą dzierżawczą.

· Słabo zna i z trudem podaje 
czasowniki i wyrażenia zwią-
zane z nauką języka angiel-
skiego.

· Nieudolnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce z czasownikiem can.

· Ma trudności z poprawnym 
tworzeniem trybu rozkazują-
cego.

· Nieudolnie posługuje się 
przedimkami nieokreślonymi 
a/an.

· Czasem popełniając błędy, po-
daje nazwy dni tygodnia.

· Popełniając dość liczne błędy, 
posługuje się formą dzierżaw-
czą.

· Z pewnym trudem podaje cza-
sowniki i wyrażenia związane 
z nauką języka angielskiego.

· Tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z czasow-
nikiem can, popełniając dość 
liczne błędy.

· Ma pewne trudności z po-
prawnym tworzeniem trybu 
rozkazującego.

· Czasem popełniając błędy, po-
sługuje się przedimkami nie-
określonymi a/an.

żywczych.
· Na ogół poprawnie podaje 

nazwy dni tygodnia.
· Popełniając drobne błędy, 

posługuje się formą dzier-
żawczą.

· Podaje czasowniki i wyraże-
nia związane z nauką języka 
angielskiego, popełniając 
drobne błędy. 

· Tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z cza-
sownikiem can, popełniając 
nieliczne błędy.

· Tworzy tryb rozkazujący i na
ogół poprawnie się nim po-
sługuje.

· Popełniając drobne błędy, 
posługuje się przedimkami 
nieokreślonymi a/an.

dni tygodnia.
· Swobodnie posługuje się formą 

dzierżawczą.
· Podaje i poprawnie stosuje cza-

sowniki i wyrażenia związane z 
nauką języka angielskiego.

· Bezbłędnie lub niemal bezbłęd-
nie tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z czasowni-
kiem can. 

· Tworzy tryb rozkazujący i bez 
trudu się nim posługuje.

· Bez trudu posługuje się przed-
imkami nieokreślonymi a/an.

Słuchanie · Ma trudności z rozumieniem 
poleceń nauczyciela dotyczą-
cych sytuacji w klasie, nie-
udolnie na nie reaguje.

· Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu wypowiedzi.

· Często popełnia błędy w wy-
szukiwaniu prostych informa-
cji w wypowiedzi

· Z dużą trudnością znajduje w 
wypowiedzi bardziej złożone 
informacje.

· Na ogół reaguje poprawnie na 
polecenia nauczyciela doty-
czące sytuacji w klasie.

· Rozumie ogólny sens prostych
wypowiedzi.

· Znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, czasem popełnia-
jąc błędy.

· Z pewną trudnością znajduje 
w wypowiedzi bardziej złożo-
ne informacje.

· Reaguje poprawnie na pole-
cenia nauczyciela dotyczące 
sytuacji w klasie.

· Rozumie ogólny sens pro-
stych i bardziej złożonych 
wypowiedzi.

· Znajduje proste informacje 
w wypowiedzi.

· Bez większego trudu znajdu-
je w wypowiedzi bardziej 
złożone informacje.

· Reaguje bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie na polecenia nauczy-
ciela dotyczące sytuacji w kla-
sie.

· Bez problemu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

· Z łatwością znajduje proste in-
formacje w wypowiedzi.

· Bez trudu znajduje w wypowie-
dzi bardziej złożone informacje.
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Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów.

· Z trudnością znajduje w tek-
ście określone informacje.

· Najczęściej rozumie sens pro-
stych tekstów.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje.

· Rozumie sens prostych tek-
stów.

· Bez większego trudu znajdu-
je w tekście określone infor-
macje.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
tekstu.

· Bez trudu znajduje w tekście 
określone informacje.

Mówienie · Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie tworzy proste wypo-
wiedzi ustne: opisuje ubrania i
inne przedmioty codziennego 
użytku, określając ich kolory; 
określa przynależność; nazy-
wa miejsca, dni tygodnia, po-
daje liczby 1-20.

· Czasami popełniając błędy, 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne: opisuje ubrania i inne 
przedmioty codziennego użyt-
ku, określając ich kolory; 
określa przynależność; nazy-
wa miejsca, dni tygodnia, po-
daje liczby 1-20.

· Popełniając nieliczne błędy, 
tworzy proste i bardziej zło-
żone wypowiedzi ustne: opi-
suje ubrania i inne przedmio-
ty codziennego użytku, okre-
ślając ich kolory; określa 
przynależność; nazywa miej-
sca, dni tygodnia, podaje 
liczby 1-20.

· Tworzy proste i bardziej złożo-
ne wypowiedzi ustne: opisuje 
ubrania i inne przedmioty co-
dziennego użytku, określając 
ich kolory; określa przynależ-
ność, nazywa miejsca, dni tygo-
dnia, podaje liczby 1-20.

Pisanie Popełniając liczne błędy, 
tworzy z pomocą nauczy-
ciela bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje 
przedmioty codziennego 
użytku, nazywa miejsca i 
codzienne czynności. 

· Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, bardzo proste wy-
powiedzi pisemne: opisuje 
przedmioty codziennego użyt-
ku, nazywa miejsca i codzien-
ne czynności.

· Popełniając nieliczne błędy, 
samodzielnie tworzy proste 
wypowiedzi pisemne: opisu-
je przedmioty codziennego 
użytku, nazywa miejsca i co-
dzienne czynności.

· Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje 
przedmioty codziennego użyt-
ku, nazywa miejsca i codzienne 
czynności.
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Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych
sytuacjach:

· Uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie umiejętności, 
popełniając liczne błędy.

· Popełniając liczne błędy, na-
kazuje, zakazuje i instruuje w 
sytuacjach szkolnych oraz re-
aguje na nakazy i zakazy.

· Popełniając liczne błędy, okre-
śla przynależność i pyta o 
przynależność.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach:

· Uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie umiejętno-
ści, czasem popełniając błę-
dy.

· Nie zawsze poprawnie naka-
zuje, zakazuje i instruuje w 
sytuacjach szkolnych oraz 
reaguje na nakazy i zakazy

· Nie zawsze poprawnie okre-
śla przynależność i pyta o 
przynależność

· Bez większego problemu re-
aguje zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych sy-
tuacjach.

· Uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie umiejętno-
ści, sporadycznie popełniając
błędy.

· Przeważnie poprawnie naka-
zuje, zakazuje i instruuje w 
sytuacjach szkolnych oraz 
reaguje na nakazy i zakazy.

· Popełniając drobne błędy 
określa przynależność i pyta 
o przynależność.

· Bez problemu reaguje zarówno 
w prostych, jak i złożonych sy-
tuacjach.

· Bez trudu uzyskuje i przekazuje
informacje odnośnie umiejętno-
ści.

· Nakazuje, zakazuje, instruuje w 
sytuacjach szkolnych, bezbłęd-
nie lub niemal bezbłędnie re-
aguje na nakazy i zakazy.

· Prawidłowo określa przynależ-
ność i pyta o przynależność.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, cza-
sem popełniając błędy.

· Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

· Bez większego trudu przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

· Na ogół poprawnie przeka-
zuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języ-
ku angielskim.

· Bez trudu przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych.

· Z łatwością i poprawnie przeka-
zuje w języku polskim informa-
cje sformułowane w języku an-
gielskim.

UNIT 1 Our world
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Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje, 
nazwy krajów i kontynentów.

· Słabo zna i popełnia liczne 
błędy, podając nazwy człon-
ków rodziny, dane personalne 
oraz cechy charakteru, a także 
nazwy ubrań.

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy pór roku; z trudem 
określa pogodę.

· Popełniając liczne błędy, bu-
duje zdania twierdzące, prze-
czące i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi z czasownikiem 
„być” (to be) w czasie Present
Simple.

· Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających z czasowni-
kiem have got; posługując się 
nimi, popełnia liczne błędy.

· Popełniając dość liczne błędy, 
podaje nazwy krajów i konty-
nentów.

· Częściowo zna i popełniając 
dość liczne błędy, podaje na-
zwy członków rodziny, dane 
personalne oraz cechy charak-
teru, a także nazwy ubrań.

· Częściowo zna i popełniając 
dość liczne błędy nazywa pory
roku oraz określa pogodę.

· Buduje zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z czasowni-
kiem „być” (to be) w czasie 
Present Simple, popełniając 
dość liczne błędy.

· Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających z czasownikiem 
have got; posługując się nimi, 
popełnia dość liczne błędy.

· Na ogół poprawnie podaje 
nazwy krajów i kontynen-
tów.

· Na ogół poprawnie podaje 
nazwy członków rodziny, 
dane personalne oraz cechy 
charakteru, a także nazwy 
ubrań.

· Zna nazwy pór roku i typów 
pogody; podaje je popełnia-
jąc nieliczne błędy.

· Bez większego trudu i na 
ogół poprawnie buduje zda-
nia twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi z czasownikiem 
„być” (to be) w czasie Pre-
sent Simple.

· Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających z czasownikiem 
have got i zazwyczaj po-
prawnie się nimi posługuje.

· Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie podaje na-
zwy krajów i kontynentów.

· Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie podaje na-
zwy członków rodziny, dane 
personalne oraz cechy charakte-
ru, a także nazwy ubrań.

· Zna i bezbłędnie lub prawie 
bezbłędnie podaje nazwy pór 
roku i typów pogody.

· Z łatwością i poprawnie buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present Simple.

· Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i py-
tających z czasownikiem have 
got i zawsze poprawnie się nimi
posługuje.

Słuchanie · Słabo rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

· Mimo pomocy, z trudem znaj-
duje proste informacje w wy-
powiedzi.

· Rozumie ogólny sens prostych
wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość
liczne błędy.

· Rozumie ogólny sens pro-
stych i bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

· Na ogół znajduje proste in-
formacje w wypowiedzi, 
przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji zdarza mu 
się popełniać błędy.

· Z łatwością rozumie ogólny 
sens zarówno prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi proste i 
złożone informacje.
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Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Z trudnością znajduje w pro-
stym tekście określone infor-
macje.

· Przeważnie rozumie ogólny 
sens prostych tekstów lub 
fragmentów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje.

· Rozumie sens prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Bez większego trudu znajdu-
je w tekście określone infor-
macje.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i złożonych tekstów 
oraz fragmentów tekstu.

· Bez trudu znajduje w tekście 
określone informacje.

Mówienie · Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne, popełniając 
błędy zaburzające komunika-
cję: nazywa kraje i kontynenty
oraz pory roku; stosując pod-
stawowe przymiotniki, przed-
stawia rodzinę, opisuje ubra-
nia, a także pogodę.

· Z trudem literuje nazwy kra-
jów i kontynentów, popełnia-
jąc liczne błędy.

· Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne, błędy 
czasem zaburzają komunika-
cję: nazywa kraje i kontynenty
oraz pory roku; stosując pod-
stawowe przymiotniki, przed-
stawia rodzinę, opisuje ubra-
nia, a także pogodę.

· Literuje nazwy krajów i kon-
tynentów, popełniając dość 
liczne błędy.

· Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając błędy nie 
zaburzające komunikacji: na-
zywa kraje i kontynenty oraz
pory roku; stosując podsta-
wowe przymiotniki, przed-
stawia rodzinę, opisuje ubra-
nia, a także pogodę.

· Literuje nazwy krajów i kon-
tynentów, popełniając nie-
liczne błędy.

· Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ustne,
ewentualne drobne błędy nie za-
burzają komunikacji: nazywa 
kraje i kontynenty oraz pory 
roku; stosując podstawowe 
przymiotniki, przedstawia ro-
dzinę, opisuje ubrania, a także 
pogodę.

· Płynnie literuje nazwy krajów i 
kontynentów.

Pisanie · Popełniając liczne błędy za-
kłócające komunikację, two-
rzy bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: przedstawia rodzinę, 
opisuje flagi różnych krajów, 
opisuje pogodę oraz odpo-
wiednie ubrania.

· Popełniając dość liczne, czę-
ściowo zaburzające komunika-
cję, błędy, tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne: 
przedstawia rodzinę, opisuje 
flagi różnych krajów, opisuje 
pogodę oraz odpowiednie 
ubrania.

· Popełniając drobne błędy 
niezaburzające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: przedstawia rodzi-
nę, opisuje flagi różnych kra-
jów, opisuje pogodę oraz od-
powiednie ubrania.

· Samodzielnie i stosując bogate 
słownictwo, tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: przedstawia 
rodzinę, opisuje flagi różnych 
krajów, opisuje pogodę oraz od-
powiednie ubrania.
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Reagowanie · Nieudolnie reaguje w pro-
stych sytuacjach, popełniając 
liczne błędy zakłócające ko-
munikację: przedstawia siebie
i inne osoby, uzyskuje i prze-
kazuje informacje odnośnie 
danych personalnych, posia-
danych przedmiotów, kraju 
pochodzenia, a także pogody 
w różnych porach roku i w 
różnych miejscach na świe-
cie.

· Nieudolnie prosi o pomoc, 
dziękuje i stosuje inne frazy 
przydatne na lekcji języka an-
gielskiego.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy: przedstawia siebie i 
inne osoby, uzyskuje i prze-
kazuje informacje odnośnie 
danych personalnych, posia-
danych przedmiotów, kraju 
pochodzenia, a także pogody 
w różnych porach roku i w 
różnych miejscach na świe-
cie.

· Na ogół poprawnie prosi o 
pomoc, dziękuje i stosuje inne
frazy przydatne na lekcji języ-
ka angielskiego.

· Popełniając nieliczne błędy,
reaguje w prostych i złożo-
nych sytuacjach: przedsta-
wia siebie i inne osoby, uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie danych perso-
nalnych, posiadanych przed-
miotów, kraju pochodzenia, 
a także pogody w różnych 
porach roku i w różnych 
miejscach na świecie.

· Zazwyczaj poprawnie prosi 
o pomoc, dziękuje i stosuje 
inne frazy przydatne na lek-
cji języka angielskiego.

· Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: przed-
stawia siebie i inne osoby, uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie danych personalnych, 
posiadanych przedmiotów, kra-
ju pochodzenia, a także pogody
w różnych porach roku i w róż-
nych miejscach na świecie;.

· Swobodnie i poprawnie prosi o 
pomoc, dziękuje i stosuje inne 
frazy przydatne na lekcji języka
angielskiego.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Z trudem i często niepopraw-
nie przekazuje w języku pol-
skim informacje sformułowa-
ne w języku angielskim.

· Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, po-
pełniając dość liczne błędy.

· Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

· Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowa-
ne w języku polskim.

· Zazwyczaj poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w mate-
riałach wizualnych.

· Na ogół poprawnie przeka-
zuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języ-
ku angielskim.

· Popełniając drobne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformuło-
wane w języku polskim.

· Bez trudu poprawnie przekazuje
w języku angielskim informacje
zawarte w materiałach wizual-
nych.

· Z łatwością przekazuje w ję-
zyku polskim informacje 
sformułowane w języku an-
gielskim.

· Swobodnie i bezbłędnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje sformułowane w języku 
polskim.
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UNIT 2 This is my house

Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy pomieszczeń i elemen-
tów wyposażenia domu.

· Słabo zna przyimki miejsca; 
stosując je popełnia liczne błę-
dy.

· Nieudolnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi z 
wyrażeniem there is/there are.

· Słabo zna zasady użycia 
przedimków nieokreślonych
a/an oraz zaimków nieokre-
ślonych some /any przed 
rzeczownikami; stosując je, 
popełnia liczne błędy.

· Częściowo zna i umie podać 
nazwy pomieszczeń i elemen-
tów wyposażenia domu.

· Zna przyimki miejsca; nie za-
wsze poprawnie je stosuje.

· Czasem popełniając błędy, 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz krót-
kie odpowiedzi z wyrażeniem 
there is/there are.

· Częściowo zna zasady uży-
cia przedimków nieokreślo-
nych a/an oraz zaimków 
nieokreślonych some /any 
przed rzeczownikami; sto-
sując je, popełnia dość licz-
ne błędy.

· Na ogół zna i umie podać 
nazwy pomieszczeń i ele-
mentów wyposażenia domu.

· Zna przyimki miejsca; za-
zwyczaj poprawnie je stosu-
je.

· Zazwyczaj poprawnie two-
rzy zdania twierdzące, prze-
czące i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi z wyrażeniem 
there is/there are.

· Zna zasady użycia przed-
imków nieokreślonych a/
an oraz zaimków nieokre-
ślonych some /any przed 
rzeczownikami; stosując 
je, popełnia drobne błędy.

· Bezbłędnie lub niemal bezbłęd-
nie podaje nazwy pomieszczeń 
i elementów wyposażenia 
domu.

· Zna przyimki miejsca; zawsze 
poprawnie je stosuje.

· Swobodnie i poprawnie tworzy
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-
dzi z wyrażeniem there is/the-
re are.

· Zna zasady użycia i popraw-
nie stosuje przedimki nie-
określone a/an oraz zaimki 
nieokreślone some/any przed 
rzeczownikami.

Słuchanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

· Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

· Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej zło-
żonych wypowiedzi.

· Popełniając drobne błędy, 
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone 
informacje.

· Rozumie ogólny sens prostych i
bardziej złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone informa-
cje.
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Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji popełnia
liczne błędy.

· Określając kontekst wypowie-
dzi, popełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji cza-
sem popełnia błędy.

· Nie zawsze poprawnie określa
kontekst wypowiedzi.

· Na ogół rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się po-
pełniać błędy.

· Na ogół poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

· Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.

· Z łatwością i poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

Mówienie · Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje dom i 
jego otoczenie; określa poło-
żenie przedmiotów i miejsc.

· Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne: opisuje 
dom i jego otoczenie; określa 
położenie przedmiotów i 
miejsc.

· Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając błędy 
nie zaburzające komunika-
cji: opisuje dom i jego oto-
czenie; określa położenie 
przedmiotów i miejsc.

· Swobodnie tworzy proste i 
bardziej złożone wypowiedzi 
ustne, ewentualne drobne błę-
dy nie zaburzają komunikacji: 
opisuje dom i jego otoczenie; 
określa położenie przedmio-
tów i miejsc.

Pisanie · Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy zakłócające ko-
munikację, tworzy bardzo pro-
ste wypowiedzi pisemne: opi-
suje dom i jego otoczenie, po-
dając położenie różnych po-
mieszczeń i przedmiotów.

· Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, bardzo proste wy-
powiedzi pisemne: opisuje 
dom i jego otoczenie, podając 
położenie różnych pomiesz-
czeń i przedmiotów.

· Popełniając nieliczne błędy, 
tworzy samodzielnie krótkie 
wypowiedzi pisemne: opisu-
je dom i jego otoczenie, po-
dając położenie różnych po-
mieszczeń i przedmiotów.

· Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy krótkie wy-
powiedzi pisemne: opisuje dom 
i jego otoczenie, podając poło-
żenie różnych pomieszczeń i 
przedmiotów.
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Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych
sytuacjach, popełniając błędy 
zakłócające komunikację: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie pomieszczeń i wypo-
sażenia domu oraz położenia 
obiektów wokół domu; podaje
adres i numer telefonu, zapra-
sza do domu, wyraża prośbę i 
stosuje zwroty grzecznościo-
we.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie pomiesz-
czeń i wyposażenia domu oraz
położenia obiektów wokół 
domu; podaje adres i numer 
telefonu, zaprasza do domu, 
wyraża prośbę i stosuje zwroty
grzecznościowe.

· Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i złożo-
nych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie pomieszczeń i wyposa-
żenia domu oraz położenia 
obiektów wokół domu; po-
daje adres i numer telefonu, 
zaprasza do domu, wyraża 
prośbę i stosuje zwroty 
grzecznościowe.

· Swobodnie reaguje w prostych i
złożonych sytuacjach: uzyskuje 
i przekazuje informacje odno-
śnie pomieszczeń i wyposażenia
domu oraz położenia obiektów 
wokół domu; podaje adres i nu-
mer telefonu, zaprasza do domu,
wyraża prośbę i stosuje zwroty 
grzecznościowe.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Z trudnością przekazuje w ję-
zyku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, popełniając liczne błędy.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, cza-
sem popełniając błędy.

· Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, popełniając
dość liczne błędy.

· Bez większego trudu, popeł-
niając nieliczne błędy, prze-
kazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w mate-
riałach wizualnych.

· Na ogół poprawnie przeka-
zuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języ-
ku angielskim.

.

· Bez trudu przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych.

· Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.

UNIT 3 Let’s get sporty
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Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy dyscyplin sportowych i
elementów sprzętu sportowe-
go.

· Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane podstawowe przy-
miotniki opisujące sporty i 
sprzęt sportowy.

· Słabo zna zasady tworzenia 
stopnia wyższego i najwyż-
szego przymiotników i stosu-
jąc je, popełnia liczne błędy.

· Słabo zna i z trudnością sto-
suje przymiotniki stopnio-
wane nieregularnie.

· Częściowo zna i podaje na-
zwy dyscyplin sportowych i 
elementów sprzętu sportowe-
go.

· Częściowo zna wymagane 
podstawowe przymiotniki 
opisujące sporty i sprzęt spor-
towy; czasem popełnia błędy.

· Częściowo zna zasady two-
rzenia stopnia wyższego i 
najwyższego przymiotników;
stosuje je, czasem popełnia-
jąc błędy.

· Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje przymiot-
niki stopniowane nieregu-
larnie.

· W większości zna i po-
prawnie stosuje nazwy dys-
cyplin sportowych i ele-
mentów sprzętu sportowe-
go.

· Zna i na ogół poprawnie 
stosuje wymagane przy-
miotniki opisujące sporty i 
sprzęt sportowy.

· Zna zasady tworzenia stop-
nia wyższego i najwyższego
przymiotników; najczęściej 
poprawnie je stosuje.

· Zna i na ogół poprawnie 
stosuje przymiotniki stop-
niowane nieregularnie.

· Zna i poprawnie stosuje nazwy
dyscyplin sportowych i ele-
mentów sprzętu sportowego.

· Zna i poprawnie stosuje wy-
magane przymiotniki opisują-
ce sporty i sprzęt sportowy

· Zna zasady tworzenia stopnia 
wyższego i najwyższego przy-
miotników i zawsze poprawnie
je stosuje.

· Zna i poprawnie stosuje przy-
miotniki stopniowane nieregu-
larnie.

Słuchanie · Ma trudności ze rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

· Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

· Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej zło-
żonych wypowiedzi.

· Popełniając drobne błędy, 
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone 
informacje.

· Rozumie ogólny sens prostych i
bardziej złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone informa-
cje.
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Czytanie · Ma trudności ze rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji popełnia
liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji cza-
sem popełnia błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się po-
pełniać błędy.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu

· Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.

Mówienie · Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje i po-
równuje dyscypliny sportowe i
sprzęt sportowy; liczne błędy 
zaburzają komunikację.

· Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, czasem popełniając błę-
dy zaburzające komunikację: 
opisuje i porównuje dyscypli-
ny sportowe i sprzęt sportowy.

· Tworzy proste wypowiedzi
ustne, popełniając błędy 
niezaburzające komunika-
cji: opisuje i porównuje 
dyscypliny sportowe i 
sprzęt sportowy.

· Bez trudu tworzy proste i 
złożone wypowiedzi ustne: 
opisuje i porównuje dyscy-
pliny sportowe i sprzęt spor-
towy; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komuni-
kacji.

Pisanie · Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie two-
rzy bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje i porównuje 
dyscypliny sportowe i elemen-
ty sprzętu sportowego; pisze 
kartkę z życzeniami urodzino-
wymi oraz SMSy z użyciem 
symboli.

· Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje i po-
równuje dyscypliny sportowe i
elementy sprzętu sportowego; 
pisze kartkę z życzeniami uro-
dzinowymi oraz SMSy z uży-
ciem symboli.

· Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje i porównu-
je dyscypliny sportowe i ele-
menty sprzętu sportowego; 
pisze kartkę z życzeniami 
urodzinowymi oraz SMSy z 
użyciem symboli.

· Samodzielnie, stosując urozma-
icone słownictwo, tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne: opisu-
je i porównuje dyscypliny spor-
towe i elementy sprzętu sporto-
wego; pisze kartkę z życzeniami
urodzinowymi oraz SMSy z 
użyciem symboli.
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Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: wyraża opinie na temat 
dyscyplin sportowych i sprzę-
tu sportowego; uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie cen sprzętów i ubrań 
sportowych.

· Stosując zwroty grzecznościo-
we, wręcza i przyjmuje pre-
zent urodzinowy; popełnia 
liczne błędy.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy: wyraża opinie na temat 
dyscyplin sportowych i sprzę-
tu sportowego; uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie cen sprzętów i ubrań 
sportowych

· Stosując zwroty grzecznościo-
we, wręcza i przyjmuje pre-
zent urodzinowy; popełnia 
dość liczne błędy.

· Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i bardziej
złożonych sytuacjach: wyra-
ża opinie na temat dyscyplin 
sportowych i sprzętu sporto-
wego; uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie cen 
sprzętów i ubrań sporto-
wych.

· Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, wręcza i przyjmuje 
prezent urodzinowy; nielicz-
ne błędy nie zakłócają komu-
nikacji.

· Swobodnie reaguje w prostych i
złożonych sytuacjach: wyraża 
opinie na temat dyscyplin spor-
towych i sprzętu sportowego; 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie cen sprzętów i 
ubrań sportowych.

· Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie wręcza i przyj-
muje prezent urodzinowy.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy

· Z trudem i często niepopraw-
nie przekazuje w języku pol-
skim informacje sformułowa-
ne w języku angielskim.

· Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, cza-
sem popełniając błędy.

· Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

· Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowa-
ne w języku polskim.

· Bez większego trudu i na 
ogół poprawnie przekazuje 
w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach
wizualnych.

· Na ogół poprawnie przeka-
zuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języ-
ku angielskim.

· Popełniając drobne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformuło-
wane w języku polskim.

· Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

· Z łatwością i poprawnie przeka-
zuje w języku polskim informa-
cje sformułowane w języku an-
gielskim.

· Swobodnie i bezbłędnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje sformułowane w języku 
polskim.

UNIT 4 Chores
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Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy czynności związanych 
z obowiązkami domowymi, 
popełniając liczne błędy.

· Słabo zna i, popełniając liczne 
błędy, stosuje wyrażenia odno-
szące się do nawyków żywie-
niowych.

· Słabo zna i popełnia dużo błę-
dów, stosując przysłówki czę-
stotliwości.

· Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Present 
Simple; popełnia liczne błędy 
posługując się nimi.

· Częściowo zna i podaje na-
zwy czynności związanych z 
obowiązkami domowymi, 
czasem popełniając błędy.

· Częściowo zna wyrażenia od-
noszące się do nawyków ży-
wieniowych; stosując je cza-
sem popełnia błędy.

· Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje przysłówki 
częstotliwości.

· Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz 
krótkich odpowiedzi w czasie 
Present Simple; posługuje się 
nimi, czasem popełniając błę-
dy.

· Zna i na ogół poprawnie po-
daje nazwy czynności zwią-
zanych z obowiązkami do-
mowymi.

· Zna i na ogół poprawnie sto-
suje wyrażenia odnoszące się
do nawyków żywieniowych.

· Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje przysłówki częstotli-
wości.

· Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich od-
powiedzi w czasie Present 
Simple i zazwyczaj popraw-
nie się nimi posługuje.

· Zna i zawsze poprawnie podaje 
nazwy czynności związanych z 
obowiązkami domowymi.

· Zna i zawsze poprawnie stosuje 
wyrażenia odnoszące się do na-
wyków żywieniowych.

· Zna i zawsze poprawnie stosuje 
przysłówki częstotliwości.

· Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i py-
tających oraz krótkich odpowie-
dzi w czasie Present Simple i 
bezbłędnie lub niemal bezbłęd-
nie się nimi posługuje.

Słuchanie · Ma trudności ze rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

· Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi; przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi; przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

· Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej zło-
żonych wypowiedzi.

· Popełniając drobne błędy, 
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone 
informacje.

· Rozumie ogólny sens prostych i
bardziej złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone informa-
cje.
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Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

· Z trudnością i popełniając licz-
ne błędy, układa informacje w 
określonym porządku.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji cza-
sem popełnia błędy.

· Układa informacje w określo-
nym porządku, czasem popeł-
niając błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się po-
pełniać błędy.

· Układa informacje w okre-
ślonym porządku, popełnia-
jąc drobne błędy.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

· Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.

· Bezbłędnie układa informacje w
określonym porządku.

Mówienie · Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: opo-
wiada o pracach domowych 
wykonywanych przez człon-
ków rodziny, opisuje posiłki, 
wyraża opinie odnośnie nawy-
ków żywieniowych.

· Z pewną pomocą tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne, czasem 
popełniając błędy: opowiada o
pracach domowych wykony-
wanych przez członków rodzi-
ny, opisuje posiłki, wyraża 
opinie odnośnie nawyków ży-
wieniowych.

· Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając nieliczne 
błędy: opowiada o pracach 
domowych wykonywanych 
przez członków rodziny, opi-
suje posiłki, wyraża opinie 
odnośnie nawyków żywie-
niowych.

· Bez trudu tworzy proste i złożo-
ne wypowiedzi ustne: opowiada
o pracach domowych wykony-
wanych przez członków rodzi-
ny, opisuje posiłki, wyraża opi-
nie odnośnie nawyków żywie-
niowych.

Pisanie · Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie two-
rzy bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: przedstawia fakty 
dotyczące wykonywania obo-
wiązków domowych; opisuje 
posiłki i opowiada o nawykach
żywieniowych; opisuje straga-
ny z żywnością.

· Sam lub z pomocą nauczyciela
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
fakty dotyczące wykonywania 
obowiązków domowych; opi-
suje posiłki i opowiada o na-
wykach żywieniowych; opisu-
je stragany z żywnością; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

· Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: przedstawia fakty 
dotyczące wykonywania 
obowiązków domowych; 
opisuje posiłki i opowiada o 
nawykach żywieniowych; 
opisuje stragany z żywno-
ścią.

· Samodzielnie, stosując urozma-
icone słownictwo, tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne: przed-
stawia fakty dotyczące wykony-
wania obowiązków domowych; 
opisuje posiłki i opowiada o na-
wykach żywieniowych; opisuje 
stragany z żywnością.
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Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie prac do-
mowych wykonywanych przez
członków rodziny oraz nawy-
ków żywieniowych.

· Stosując zwroty grzecznościo-
we, z trudem proponuje, przyj-
muje lub odrzuca propozycję, 
wyraża prośbę oraz reaguje na 
prośbę dotyczącą prac domo-
wych; popełnia liczne błędy 
zakłócające komunikację.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy, uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie prac do-
mowych wykonywanych 
przez członków rodziny oraz 
nawyków żywieniowych.

· Stosując zwroty grzecznościo-
we, proponuje, przyjmuje lub 
odrzuca propozycję, wyraża 
prośbę oraz reaguje na prośbę 
dotyczącą prac domowych; 
czasem popełnia błędy zakłó-
cające komunikację.

· Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i bardziej
złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie prac domowych
wykonywanych przez człon-
ków rodziny oraz nawyków 
żywieniowych.

· Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, proponuje, przyjmu-
je lub odrzuca propozycję, 
wyraża prośbę oraz reaguje 
na prośbę dotyczącą prac do-
mowych; nieliczne błędy nie
zakłócają komunikacji.

· Swobodnie reaguje w prostych i
złożonych sytuacjach: uzyskuje 
i przekazuje informacje odno-
śnie prac domowych wykony-
wanych przez członków rodziny
oraz nawyków żywieniowych.

· Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca propozy-
cję, wyraża prośbę oraz reaguje 
na prośbę dotyczącą prac domo-
wych; ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
polskim lub angielskim infor-
macje sformułowane w języku 
angielskim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, cza-
sem popełniając błędy.

· Przekazuje w języku polskim 
lub angielskim informacje 
sformułowane w języku an-
gielskim, czasem popełniając 
błędy.

· Bez większego trudu na ogół
poprawnie przekazuje w ję-
zyku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizu-
alnych.

· Popełniając drobne błędy, 
przekazuje w języku polskim
lub angielskim informacje 
sformułowane w języku an-
gielskim.

· Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

· Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim lub angielskim in-
formacje sformułowane w języ-
ku angielskim.

UNIT 5
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Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy pomieszczeń szkol-
nych oraz przedmiotów na-
uczania.

· Z trudem i popełniając liczne 
błędy posługuje się wyraże-
niami opisującymi reguły za-
chowania w szkole.

· Posługując się przyimkami 
miejsca, popełnia liczne błę-
dy.

· Słabo zna zasady tworzenia i 
z trudem, popełniając liczne 
błędy, tworzy zdania twier-
dzące, przeczące i pytające 
oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present Continuous.

· Popełniając liczne błędy sto-
suje czasy Present Simple i 
Present Continuous.

· Popełniając liczne błędy, sto-
suje czasowniki modalne 
must/mustn’t dla wyrażenia 
nakazu i zakazu.

· Częściowo zna i podaje na-
zwy pomieszczeń szkolnych 
oraz przedmiotów nauczania; 
popełnia dość liczne błędy.

· Czasem popełniając błędy, 
posługuje się wyrażeniami 
opisującymi reguły zachowa-
nia w szkole.

· Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się przyimkami miejsca.

· Częściowo zna zasady two-
rzenia i, czasem popełniając 
błędy, tworzy zdania twier-
dzące, przeczące i pytające 
oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present Continuous.

· Nie zawsze poprawnie stosuje
czasy Present Simple i Pre-
sent Continuous.

· Nie zawsze poprawnie stosuje
czasowniki modalne must/
mustn’t dla wyrażenia nakazu 
i zakazu.

· Zna i zazwyczaj poprawnie 
podaje nazwy pomieszczeń 
szkolnych oraz przedmio-
tów nauczania.

· Popełniając drobne błędy, 
posługuje się wyrażeniami 
opisującymi reguły zacho-
wania w szkole.

· Zazwyczaj poprawnie po-
sługuje się przyimkami 
miejsca.

· Zna zasady tworzenia i za-
zwyczaj poprawnie tworzy 
zdania twierdzące, przeczą-
ce i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi w czasie Pre-
sent Continuous.

· Zazwyczaj poprawnie sto-
suje czasy Present Simple i 
Present Continuous.

· Zazwyczaj poprawnie sto-
suje czasowniki modalne 
must/mustn’t dla wyrażenia
nakazu i zakazu.

· Zna i z łatwością podaje wyma-
gane nazwy pomieszczeń 
szkolnych oraz przedmiotów 
nauczania..

· Bez trudu i poprawnie posługu-
je się wyrażeniami opisującymi
reguły zachowania w szkole.

· Poprawnie posługuje się 
przyimkami miejsca.

· Zna zasady tworzenia i bez-
błędnie tworzy zdania twier-
dzące, przeczące i pytające 
oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present Continuous.

· Z łatwością i poprawnie sto-
suje czasy Present Simple i 
Present Continuous.

· Poprawnie stosuje czasowni-
ki modalne must/mustn’t dla 
wyrażenia nakazu i zakazu.

Słuchanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

· Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

· Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej zło-
żonych wypowiedzi.

· Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone 
informacje.

· Rozumie ogólny sens prostych i
bardziej złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone informa-
cje.
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Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji popełnia
liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji cza-
sem popełnia błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się po-
pełniać błędy.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

· Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.

Mówienie · Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne błę-
dy: opisuje szkołę, przedsta-
wia fakty dotyczące życia 
szkoły.

· Z niewielką pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, cza-
sem popełniając błędy: opisu-
je szkołę, przedstawia fakty 
dotyczące życia szkoły.

· Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając nieliczne 
błędy: opisuje szkołę, przed-
stawia fakty dotyczące życia
szkoły.

· Tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: opisuje szkołę, 
przedstawia fakty dotyczące 
życia szkoły ewentualne drobne
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Pisanie · Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie two-
rzy bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje szkołę, opo-
wiada o zajęciach w szkole, 
przedstawia opinie o szkole, 
przedstawia fakty dotyczące 
życia szkoły w Polsce i Wiel-
kiej Brytanii.

· Sam lub z pomocą nauczycie-
la tworzy bardzo proste wy-
powiedzi pisemne: opisuje 
szkołę, opowiada o zajęciach 
w szkole, przedstawia opinie 
o szkole, przedstawia fakty 
dotyczące życia szkoły w Pol-
sce i Wielkiej Brytanii; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

· Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji,
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje szkołę, 
opowiada o zajęciach w 
szkole, przedstawia opinie o
szkole, przedstawia fakty 
dotyczące życia szkoły w 
Polsce i Wielkiej Brytanii.

· Samodzielnie, stosując urozma-
icone słownictwo, tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne: opi-
suje szkołę, opowiada o zaję-
ciach w szkole, przedstawia 
opinie o szkole, przedstawia 
fakty dotyczące życia szkoły w 
Polsce i Wielkiej Brytanii; 
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji.
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Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie czynno-
ści wykonywanych zazwyczaj 
oraz sytuacji w danej chwili.

· Nieudolnie stosując formy 
grzecznościowe i popełniając 
liczne błędy, udziela ostrzeże-
nia, nakazuje i zakazuje.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie czynno-
ści wykonywanych zazwyczaj
oraz sytuacji w danej chwili.

· Stosując formy grzecznościo-
we, udziela ostrzeżenia, naka-
zuje i zakazuje; czasem po-
pełnia błędy.

· Popełniając nieliczne błędy,
reaguje w prostych i bar-
dziej złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje infor-
macje odnośnie czynności 
wykonywanych zazwyczaj 
oraz sytuacji w danej chwi-
li.

· Stosując formy grzeczno-
ściowe, udziela ostrzeżenia, 
nakazuje i zakazuje; popeł-
nia drobne błędy.

· Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie czynności wykony-
wanych zazwyczaj oraz sytu-
acji w danej chwili.

· Stosując formy grzecznościo-
we, bez trudu udziela ostrzeże-
nia, nakazuje i zakazuje.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, cza-
sem popełniając błędy.

· Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowa-
ne w języku polskim.

· Bez większego trudu zazwy-
czaj poprawnie przekazuje w
języku angielskim informa-
cje zawarte w materiałach 
wizualnych.

· Popełniając drobne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformuło-
wane w języku polskim.

· Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

· Swobodnie i bezbłędnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje sformułowane w języku 
polskim.

UNIT 6 Where were you

© Macmillan Polska 2018



20

Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy sklepów, ubrań i 
środków transportu.

· Popełniając liczne błędy, 
posługuje się przyimkami 
miejsca i ruchu.

· Popełnia liczne błędy, two-
rząc zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz 
krótkie odpowiedzi z cza-
sownikiem to be w czasie 
Past Simple.

· Częściowo zna i podaje na-
zwy sklepów, ubrań i środ-
ków transportu.

· Nie zawsze poprawnie po-
sługuje się przyimkami 
miejsca i ruchu.

· Popełnia dość liczne błędy, 
tworząc zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz 
krótkie odpowiedzi z cza-
sownikiem to be w czasie 
Past Simple.

· Zna i podaje większość 
wymaganych nazw skle-
pów, ubrań i środków 
transportu.

· Zazwyczaj poprawnie po-
sługuje się przyimkami 
miejsca i ruchu.

· Zazwyczaj poprawnie bu-
duje zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz 
krótkie odpowiedzi z cza-
sownikiem to be w czasie 
Past Simple.

· Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy sklepów, 
ubrań i środków transportu.

· Poprawnie posługuje się 
przyimkami miejsca i ruchu.

· Z łatwością i poprawnie bu-
duje zdania twierdzące prze-
czące i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi z czasownikiem 
to be w czasie Past Simple.

Słuchanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

· Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

· Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej zło-
żonych wypowiedzi.

· Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone 
informacje.

· Rozumie ogólny sens prostych i
bardziej złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone informa-
cje.

Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia dość liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się po-
pełniać błędy.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

· Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.

© Macmillan Polska 2018



21

Mówienie · Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając liczne błędy 
zaburzające komunikację: opi-
suje miasto, podaje położenie 
sklepów, opowiada o podróży 
różnymi środkami transportu.

· Sam lub z pomocą nauczycie-
la tworzy proste wypowiedzi 
ustne: opisuje miasto, podaje 
położenie sklepów, opowiada 
o podróży różnymi środkami 
transportu, popełniając dość 
liczne błędy, częściowo za-
kłócające komunikację.

· Tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając nieliczne 
niezakłócające komunikacji 
błędy: opisuje miasto, poda-
je położenie sklepów, opo-
wiada o podróży różnymi 
środkami transportu.

· Używając bogatego słownictwa 
tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: opisuje miasto, 
podaje położenie sklepów, opo-
wiada o podróży różnymi środ-
kami transportu; ewentualne 
drobne błędy nie zakłócają ko-
munikacji.

Pisanie · Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie two-
rzy bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje centrum han-
dlowe i niezwykły sklep w 
Polsce lub innym kraju; przed-
stawia fakty oraz opinie doty-
czące podróżowania różnymi 
środkami transportu.

· Sam lub z pomocą nauczycie-
la tworzy bardzo proste wy-
powiedzi pisemne: opisuje 
centrum handlowe i niezwy-
kły sklep w Polsce lub innym 
kraju; przedstawia fakty oraz 
opinie dotyczące podróżowa-
nia różnymi środkami trans-
portu; dość liczne błędy czę-
ściowo zakłócają komunika-
cję.

· Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji,
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje centrum 
handlowe i niezwykły sklep 
w Polsce lub innym kraju; 
przedstawia fakty oraz opi-
nie dotyczące podróżowania
różnymi środkami transpor-
tu.

· Samodzielnie, stosując urozma-
icone słownictwo, tworzy krót-
kie wypowiedzi pisemne: opi-
suje centrum handlowe i nie-
zwykły sklep w Polsce lub in-
nym kraju; przedstawia fakty 
oraz opinie dotyczące podróżo-
wania różnymi środkami trans-
portu; ewentualne drobne błędy
nie zaburzają komunikacji.
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Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące rożnych 
sklepów; wyraża opinie na te-
mat podróżowania różnymi 
środkami transportu, wyraża 
prośbę i udziela zgody.

· Z trudem i popełniając liczne 
błędy zakłócające komunika-
cję, prowadzi prosty dialog w 
sklepie odzieżowym.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące rożnych
sklepów; wyraża opinie na te-
mat podróżowania różnymi 
środkami transportu, wyraża 
prośbę i udziela zgody.

· Prowadzi prosty dialog w 
sklepie odzieżowym, stosując 
zwroty grzecznościowe i cza-
sem popełniając błędy, które 
mogą zaburzać komunikację.

· Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i bardziej
złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje dotyczące rożnych skle-
pów; wyraża opinie na temat
podróżowania różnymi środ-
kami transportu, wyraża 
prośbę i udziela zgody.

· Stosując zwroty grzeczno-
ściowe, prowadzi prosty dia-
log w sklepie odzieżowym; 
nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji.

· Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzysku-
je i przekazuje informacje doty-
czące rożnych sklepów; wyraża
opinie na temat podróżowania 
różnymi środkami transportu, 
wyraża prośbę i udziela zgody.

· Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie i bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie, prowadzi 
dialog w sklepie odzieżowym.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Z trudem i często niepopraw-
nie przekazuje w języku pol-
skim informacje sformułowane
w języku angielskim.

· Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, po-
pełniając dość liczne błędy.

· Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

· Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowa-
ne w języku polskim.

· Bez większego trudu i na 
ogół poprawnie przekazuje 
w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach
wizualnych.

· Na ogół poprawnie przeka-
zuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języ-
ku angielskim.

· Popełniając drobne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformuło-
wane w języku polskim.

· Z łatwością i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

· Z łatwością i poprawnie przeka-
zuje w języku polskim informa-
cje sformułowane w języku an-
gielskim.

· Swobodnie i bezbłędnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje sformułowane w języku 
polskim.

UNIT 7 Did you have a good time?
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Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane nazwy dyscyplin 
sportowych, obiektów sporto-
wych oraz osób związanych 
ze sportem i wydarzeniami 
sportowymi; popełnia liczne 
błędy.

· Słabo zna i z trudem nazywa 
programy sportowe oraz inne 
media, popełniając dość liczne
błędy.

·Popełniając liczne błędy two-
rzy formę przeszłą czasowni-
ków regularnych.

· Słabo zna wymagane czasow-
niki nieregularne; podaje je po-
pełniając liczne błędy.

· Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi w czasie Past
Simple.

· Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się zdaniami w czasie 
Past Simple.

· Częściowo zna i podaje wy-
magane nazwy dyscyplin 
sportowych, obiektów sporto-
wych oraz osób związanych 
ze sportem i wydarzeniami 
sportowymi; czasem popełnia 
błędy.

· Częściowo zna i nazywa pro-
gramy sportowe oraz inne me-
dia, popełniając dość liczne 
błędy.

·Na ogół poprawnie tworzy for-
mę przeszłą czasowników re-
gularnych.

· Częściowo zna i podaje więk-
szość wymaganych czasowni-
ków nieregularnych.

· Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz 
krótkich odpowiedzi w czasie 
Past Simple.

· Popełniając dość liczne błędy, 
posługuje się zdaniami w cza-
sie Past Simple.

· Zna i podaje większość wy-
maganych nazw dyscyplin 
sportowych, obiektów spor-
towych oraz osób związa-
nych ze sportem i wydarze-
niami sportowymi.

· Zna i nazywa programy 
sportowe oraz inne media, 
popełniając nieliczne błędy.

·Zazwyczaj poprawnie tworzy
formę przeszłą czasowników 
regularnych.

· Zna i poprawnie podaje 
większość wymaganych cza-
sowników nieregularnych.

· Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich od-
powiedzi w czasie Past Sim-
ple.

· Na ogół poprawnie tworzy 
zdania i posługuje się zda-
niami w czasie Past Simple.

· Zna i z łatwością podaje wyma-
gane nazwy dyscyplin sporto-
wych, obiektów sportowych 
oraz osób związanych ze spor-
tem i wydarzeniami sportowy-
mi.

· Zna i z łatwością nazywa pro-
gramy sportowe oraz inne me-
dia.

· Bezbłędnie tworzy formę prze-
szłą czasowników regularnych.

· Zna i poprawnie podaje wyma-
gane czasowniki nieregularne.

· Dobrze zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczących
i pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Past Simple.

· Poprawnie tworzy i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje
się zdaniami w czasie Past Sim-
ple.
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Słuchanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

· Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

· Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej zło-
żonych wypowiedzi.

· Popełniając drobne błędy, 
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone 
informacje.

· Rozumie ogólny sens prostych i
bardziej złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone informa-
cje.

Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji popełnia
liczne błędy.

· Ma trudności z ułożeniem in-
formacji w określonym po-
rządku.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji cza-
sem popełnia błędy.

· Z pewnym trudem układa in-
formacje w określonym po-
rządku.

· Na ogół rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się po-
pełniać błędy.

· Układa informacje w okre-
ślonym porządku, popełnia-
jąc drobne błędy.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

· Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.

· Bez trudu układa informacje w 
określonym porządku.

Mówienie · Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne błędy
zaburzające komunikację: na-
zywa programy telewizyjne, 
opowiada o czynnościach z te-
raźniejszości i przeszłości; 
przedstawia fakty dotyczące 
minionego weekendu.

· Sam lub z pomocą nauczyciela
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne 
błędy częściowo zaburzające 
komunikację: nazywa progra-
my telewizyjne, opowiada o 
czynnościach z teraźniejszości
i przeszłości; przedstawia fak-
ty dotyczące minionego week-
endu.

· Popełniając nieliczne nieza-
kłócające komunikacji błędy,
tworzy proste i złożone wy-
powiedzi ustne: nazywa pro-
gramy telewizyjne, opowia-
da o czynnościach z teraź-
niejszości i przeszłości; 
przedstawia fakty dotyczące 
minionego weekendu.

· Używając bogatego słownictwa 
tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: nazywa programy 
telewizyjne, opowiada o czyn-
nościach z teraźniejszości i 
przeszłości; przedstawia fakty 
dotyczące minionego weeken-
du.
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Pisanie · Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie two-
rzy bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje swoje upodo-
bania dotyczące korzystania z 
mediów, opowiada o czynno-
ściach i wydarzeniach z prze-
szłości, opisuje i przedstawia 
fakty z życia wybitnego spor-
towca, relacjonuje wyjazd na 
imprezę sportową.

· Sam lub z pomocą nauczyciela
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje swoje
upodobania dotyczące korzy-
stania z mediów, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach z
przeszłości, opisuje i przedsta-
wia fakty z życia wybitnego 
sportowca, relacjonuje wyjazd
na imprezę sportową; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

· Popełniając nieliczne nieza-
kłócające komunikacji błędy,
tworzy proste i bardziej zło-
żone wypowiedzi pisemne: 
opisuje swoje upodobania 
dotyczące korzystania z me-
diów, opowiada o czynno-
ściach i wydarzeniach z 
przeszłości, opisuje i przed-
stawia fakty z życia wybitne-
go sportowca, relacjonuje 
wyjazd na imprezę sportową.

· Samodzielnie, stosując urozma-
icone słownictwo, tworzy proste
i bardziej złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje swoje upodo-
bania dotyczące korzystania z 
mediów, opowiada o czynno-
ściach i wydarzeniach z prze-
szłości, opisuje i przedstawia 
fakty z życia wybitnego spor-
towca, relacjonuje wyjazd na 
imprezę sportową; ewentualne 
drobne błędy nie zaburzają ko-
munikacji.

Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie korzysta-
nia z mediów oraz czynności i 
wydarzeń z przeszłości, w tym
udziału w imprezie sportowej 
lub kulturalnej.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, czasem popełniając 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie korzysta-
nia z mediów oraz czynności i 
wydarzeń z przeszłości, w tym
udziału w imprezie sportowej 
lub kulturalnej.

· Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i bardziej
złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie korzystania z 
mediów oraz czynności i wy-
darzeń z przeszłości, w tym 
udziału w imprezie sporto-
wej lub kulturalnej.

· Swobodnie i bezbłędnie lub nie-
mal bezbłędnie reaguje w pro-
stych i złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie korzystania z me-
diów oraz czynności i wydarzeń
z przeszłości, w tym udziału w 
imprezie sportowej lub kultural-
nej.
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Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Popełniając liczne błędy, nie-
udolnie przekazuje w języku 
angielskim informacje sformu-
łowane w języku polskim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, cza-
sem popełniając błędy.

· Popełniając dość liczne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformułowa-
ne w języku polskim.

· Bez większego trudu i popeł-
niając nieliczne błędy, prze-
kazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w mate-
riałach wizualnych.

· Popełniając drobne błędy, 
przekazuje w języku angiel-
skim informacje sformuło-
wane w języku polskim.

· Z łatwością i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

· Swobodnie i bezbłędnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje sformułowane w języku 
polskim.

UNIT 8 I’m going to swim
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Znajomość środ-
ków językowych

· Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy miesięcy, nazwy ele-
mentów krajobrazu a także na-
zwy czynności wykonywa-
nych w czasie wolnym i zwią-
zanych z pobytem na biwaku; 
popełnia liczne błędy.

· Słabo zna zasady tworzenia i, 
popełniając liczne błędy, po-
sługuje się liczebnikami po-
rządkowymi.

· Słabo zna zasady tworzenia i 
popełniając liczne błędy, bu-
duje zdania twierdzące, prze-
czące i pytające oraz krótkie 
odpowiedzi z wyrażeniem to 
be going to.

· Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się konstrukcją to be 
going to w odniesieniu do pla-
nów i intencji.

· Popełnia liczne błędy, stosując
czasowniki modalne should/
shouldn’t dla udzielania rady.

· Częściowo zna i podaje nazwy
miesięcy, nazwy elementów 
krajobrazu a także nazwy 
czynności wykonywanych w 
czasie wolnym i związanych z
pobytem na biwaku; popełnia 
dość liczne błędy.

· Częściowo zna zasady tworze-
nia i, popełniając dość liczne 
błędy, posługuje się liczebni-
kami porządkowymi.

· Częściowo zna zasady tworze-
nia i popełniając błędy, buduje
zdania twierdzące, przeczące i
pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi z wyrażeniem to be go-
ing to.

· Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się konstrukcją to be go-
ing to w odniesieniu do pla-
nów i intencji.

· Popełnia dość liczne błędy, 
stosując czasowniki modalne 
should/shouldn’t dla udziela-
nia rady.

· Zna i, popełniając drobne 
błędy, podaje nazwy miesię-
cy, nazwy elementów krajo-
brazu a także nazwy czynno-
ści wykonywanych w czasie 
wolnym i związanych z po-
bytem na biwaku.

· Zna zasady tworzenia i po-
sługuje się liczebnikami po-
rządkowymi; popełnia drob-
ne błędy.

· Zna zasady tworzenia i na 
ogół poprawnie buduje zda-
nia twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi z wyrażeniem to be 
going to.

· Na ogół poprawnie posługu-
je się konstrukcją to be go-
ing to w odniesieniu do pla-
nów i intencji.

· Zna i przeważnie poprawnie 
stosuje czasowniki modalne 
should/shouldn’t dla udziela-
nia rady.

· Zna i z łatwością podaje nazwy 
miesięcy, nazwy elementów 
krajobrazu a także nazwy czyn-
ności wykonywanych w czasie 
wolnym i związanych z poby-
tem na biwaku.

· Zna zasady tworzenia i z łatwo-
ścią posługuje się liczebnikami 
porządkowymi.

· Zna dobrze zasady tworzenia i z
łatwością buduje zdania twier-
dzące, przeczące i pytające oraz
krótkie odpowiedzi z wyraże-
niem to be going to.

· Z łatwością i poprawnie posłu-
guje się konstrukcją to be going
to w odniesieniu do planów i in-
tencji.

· Zna i zawsze poprawnie stosuje 
czasowniki modalne should/
shouldn’t dla udzielania rady.
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Słuchanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

· Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

· Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

· Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej zło-
żonych wypowiedzi

· Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi za-
równo proste, jak i złożone 
informacje.

· Rozumie ogólny sens prostych i
bardziej złożonych wypowiedzi.

· Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone informa-
cje.

Czytanie · Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

· Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji popełnia
liczne błędy.

· Określając kontekst wypowie-
dzi, popełnia liczne błędy.

· Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia dość liczne błędy.

· Nie zawsze poprawnie określa
kontekst wypowiedzi.

· Na ogół rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożo-
nych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

· Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy 
wyszukiwaniu złożonych in-
formacji zdarza mu się po-
pełniać błędy.

· Na ogół poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

· Bez trudu rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

· Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe oraz
złożone informacje.

· Z łatwością i poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi.

Mówienie · Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając liczne błędy
zaburzające komunikację: 
określa daty, przedstawia in-
tencje i plany na przyszłość, 
opisuje krajobraz.

· Sam lub z pomocą nauczycie-
la tworzy proste wypowiedzi 
ustne, popełniając dość liczne 
błędy częściowo zaburzające 
komunikację: określa daty, 
przedstawia intencje i plany 
na przyszłość, opisuje krajo-
braz.

· Popełniając nieliczne nieza-
kłócające komunikacji błędy,
tworzy proste i złożone wy-
powiedzi ustne: określa daty,
przedstawia intencje i plany 
na przyszłość, opisuje krajo-
braz.

· Używając bogatego słownictwa 
tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: określa daty, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, opisuje krajobraz; 
ewentualne drobne błędy nie za-
burzają komunikacji.
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Pisanie · Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie two-
rzy bardzo proste wypowiedzi 
pisemne: przedstawia plany 
dotyczące przyjęcia urodzino-
wego, opisuje ciekawe krajo-
brazowo miejsce w Polsce lub
innym kraju, pisze pocztówkę 
z wyprawy.

· Sam lub z pomocą nauczycie-
la tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: przedstawia 
plany dotyczące przyjęcia uro-
dzinowego, opisuje ciekawe 
krajobrazowo miejsce w Pol-
sce lub innym kraju, pisze 
pocztówkę z wyprawy; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

· Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy proste i bardziej zło-
żone wypowiedzi pisemne: 
przedstawia plany dotyczące
przyjęcia urodzinowego, 
opisuje ciekawe krajobrazo-
wo miejsce w Polsce lub in-
nym kraju, pisze pocztówkę 
z wyprawy.

· Samodzielnie, stosując urozma-
icone słownictwo, tworzy proste
i bardziej złożone wypowiedzi 
pisemne: przedstawia plany do-
tyczące przyjęcia urodzinowe-
go, opisuje ciekawe krajobrazo-
wo miejsce w Polsce lub innym 
kraju, pisze pocztówkę z wypra-
wy; ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji.

Reagowanie · Nieudolnie reaguje w prostych
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie intencji i 
planów na przyszłość; stosując
zwroty grzecznościowe, prosi 
o radę i udziela rady oraz za-
prasza na przyjęcie urodzino-
we.

· Reaguje w prostych sytu-
acjach, często popełniając błę-
dy: uzyskuje i przekazuje in-
formacje odnośnie intencji i 
planów na przyszłość; stosując
zwroty grzecznościowe, prosi 
o radę i udziela rady oraz za-
prasza na przyjęcie urodzino-
we.

· Popełniając nieliczne błędy, 
reaguje w prostych i bardziej
złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informa-
cje odnośnie intencji i pla-
nów na przyszłość; stosując 
zwroty grzecznościowe, pro-
si o radę i udziela rady oraz 
zaprasza na przyjęcie urodzi-
nowe.

· Swobodnie i bezbłędnie lub nie-
mal bezbłędnie reaguje w pro-
stych i złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie intencji i planów 
na przyszłość; stosując zwroty 
grzecznościowe, prosi o radę i 
udziela rady oraz zaprasza na 
przyjęcie urodzinowe.

Przetwarzanie 
tekstu

· Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

· Z trudem i często niepopraw-
nie przekazuje w języku pol-
skim informacje sformułowa-
ne w języku angielskim.

· Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, po-
pełniając dość liczne błędy.

· Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w 
języku angielskim, czasem po-
pełniając błędy.

· Bez większego trudu i na 
ogół poprawnie przekazuje 
w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach
wizualnych.

· Na ogół poprawnie przeka-
zuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języ-
ku angielskim.

· Z łatwością i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

· Z łatwością i poprawnie przeka-
zuje w języku polskim informa-
cje sformułowane w języku an-
gielskim.
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