
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA IV 

PODRĘCZNIK STEPS PLUS DLA KLASY IV 

Unit 1  

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: członkowie rodziny 
oraz struktury gramatyczne: 
odmiana czasownika być w 
formie twierdzącej; dopełniacz 
(‘s) 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 
strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 
popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela  

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
przedstawienie się 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
siebie 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu, 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu, 

Unit 2 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: przedmioty w 
klasie, przedmioty szkolne oraz 
struktury gramatyczne: 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 



odmiana czasownika być w 
formie pytającej i odpowiedzi, 
zaimki pytające (co, kto, kiedy, 
gdzie) 

strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: pytanie i 
podawanie godziny (czasu) 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis sali 
lekcyjnej oraz ulubionych 
przedmiotów szkolnych 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 3 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: pokoje w domu 
oraz struktury gramatyczne: 
struktura there’s /there are, 
przyimki miejsca (w, na, pod, 
pomiędzy, przed, obok) 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 
strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 
popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 



sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: pytanie i 
podawanie informacji o sobie 
(imię, nazwisko, dokładny adres 
zamieszkania) 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
pokoju (w tym kolejność 
przymiotników) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 4 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: czasowniki (ruch) 
oraz struktury gramatyczne: 
czasownik umieć w formie 
twierdzącej, pytającej i 
przeczącej  

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 
strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 
popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: pytanie o 
pozwolenie i odpowiadanie 
twierdząco i przecząco 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 



wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: wymienić 
jakie czynności potrafi 
wykonywać jakich nie (uczeń, 
jego koledzy i rodzina) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 5 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: zwierzęta domowe 
oraz struktury gramatyczne: 
odmiana czasownika mieć w 
formie twierdzącej i przeczącej;  

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 
strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 
popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
zadawanie pytań  o wygląd 
zwierzątka i dawanie krótkiego 
opisu  

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
wybranego zwierzątka (także 
użycie and) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 



mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu, 

liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 6 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: przymiotniki oraz 
struktury gramatyczne: 
odmiana czasownika mieć w 
formie pytającej i krótkie 
odpowiedzi, zaimki 
dzierżawcze; zaimki wskazujące 
(this, that, these, those) 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 
strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 
popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
zadawanie pytań i 
odpowiadanie na temat rodziny 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
członka rodziny (oraz użycie 
spójników i, ale) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu, 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 7  

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: czasowniki 
opisujące czynności dnia 
codziennego oraz struktury 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 



gramatyczne:  formy czasu 
Present Simple (teraźniejszy 
prosty) w formie twierdzącej, 
okoliczniku czasu (zawsze, 
często, czasami, nigdy) 

strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
kupowanie biletu kolejowego 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
swojego typowego dnia 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu, 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

Unit 8 

Zakres  Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca 

Słownictwo: hobby, zajęcia w 
czasie wolnym oraz struktury 
gramatyczne: formy czasu 
Present Simple (teraźniejszy 
prosty) w formie przeczącej i 
pytającej oraz krótkie 
odpowiedzi 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 
poznanym słownictwem oraz 
strukturami gramatycznymi, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając żadnych błędów 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne, w 
pełni rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 
struktury gramatyczne 
popełniając nieliczne błędy, w 
większości rozumie wypowiedzi 
(ustne i pisemne) obejmujące 
ww. słownictwo i struktury, oraz 
samodzielnie wykonuje zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając nieliczne błędy 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 
słownictwa (np. przypisuje 
angielskie słowa do obrazków 
lub ich polskich tłumaczeń) oraz 
rozpoznaje (rozróżnia) większość 
z wymaganych struktur 
gramatycznych; stara się 
rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 
(np. przypisuje angielskie słowa 
do obrazków lub ich polskich 
tłumaczeń) oraz rozpoznaje 
(rozróżnia) część z wymaganych 
struktur gramatycznych; stara 
się rozumieć wypowiedzi (ustne i 
pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury, stara się 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 



sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
rozmawianie o hobby 

Uczeń samodzielnie i płynnie 
formułuje adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
żadnych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń samodzielnie formułuje 
adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej pytania i 
odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
zakłócają zrozumienia  

Uczeń stara się formułować 
pytania i odpowiedzi , które nie 
zawsze są adekwatne do sytuacji 
komunikacyjnej;  popełniając 
błędy, które czasami zakłócają 
zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

Uczeń z trudnością i 
niesamodzielnie formułuje 
wymagane pytania i odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy, które w 
dużym stopniu zakłócają 
zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
swoich hobby oraz aktywności 
w czasie wolnym (oraz użycie 
spójnika albo) 

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
nie popełniając żadnych błędów 
stosując właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając drobne błędy, które 
absolutnie nie wpływają na 
zrozumienie tekstu; stosuje 
właściwą formę i styl   

Uczeń pisze wypowiedź pisemną 
popełniając niewielkie błędy nie 
wpływające na zrozumienie 
tekstu, stosując właściwą formę 
i styl   

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  
pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu, 

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną,  
odwzorowując wypowiedź 
modelową; lub z dużą pomocą 
nauczyciela;  pisząc popełnia 
liczne błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

 

 

 


