
WYMAGANIE EDUKCYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V 

PODRĘCZNIK STEPS PLUS DLA KLASY V 

Unit 1 

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

Słownictwo: ubrania oraz 
struktury gramatyczne: formy 
czasu Present Simple (czas 
teraźniejszy prosty) w formie 
twierdzącej, 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 
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 dawanie 
odpowiedzi na temat wyglądu 
osób  

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 
kolegi/koleżanki 

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 2 

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

Słownictwo: miejsca w szkole 
oraz struktury gramatyczne: 

Uczeń bezbłędnie i biegle 
posługuje się (ustnie i pisemnie) 

Uczeń poprawnie stosuje (ustnie 
i pisemnie) poznane słownictwo 

Uczeń stosuje (ustnie i pisemnie) 
poznane słownictwo oraz 

Uczeń rozumie znaczenie 
większości spośród poznanego 

Uczeń rozumie znaczenie części 
spośród poznanego słownictwa 



przedimki a, an, some, any, 
rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, pytania ile (how 
much, how many) 
 

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 

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 

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 

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 

(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: wizyta w 
restauracji (przyjmowanie 
zamówienia i zamawianie) 

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 
szkoły (oraz użycie zaimków) 

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: instrumenty 
muzyczne oraz rodzaje muzyki 
oraz struktury gramatyczne: 
formy czasu Present Continuous 
(czas teraźniejszy ) 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 

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 



wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

sprawdzające ich rozumienie 
popełniając bardzo liczne błędy i 
potrzebując do tego pomocy 
nauczyciela 

Zachowania 
społeczne/interakcje: 
propozycje dotyczące wolnego 
czasu (składanie i reagowanie) 

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 
gwiazdy muzyki  

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: sprzęt 
komputerowy oraz struktury 
gramatyczne: formy czasu 
Present Continuous (czas 
teraźniejszy) w formie pytającej 
oraz krótkie odpowiedzi, zaimki 
dzierżawsze (mine, hers etc), 
przedimki a, an, the 

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: sytuacja 
w sklepie (kupowanie, 
sprzedawanie)  

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 

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

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



zakłócają zrozumienia  zrozumienie; potrzebuje 
wzoru/modelu lub pomocy 
nauczyciela, by sformułować 
wymaganą wypowiedź 

zrozumienie; korzysta w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, by 
sformułować wymaganą 
wypowiedź lub potrzebuje 
wzoru/modelu 

Wypowiedź pisemna: opis 
urządzeń technologicznych, z 
których uczeń korzysta na co 
dzień („technologia i ja”) 

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: pojęcia 
geograficzne oraz struktury 
gramatyczne: stopniowanie 
przymiotników (II i III st.) 

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: 
wyrażanie opinii na temat 
muzyki i filmu 

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 
krajobrazu (na obrazku lub 
zdjęciu) 

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 

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

Uczeń stara się napisać 
wypowiedź pisemną, posiłkując 
się wypowiedzią modelową lub 
potrzebuje pomocy nauczyciela;  

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



właściwą formę i styl   i styl   pisząc popełnia błędy, które 
mogą wpływać na właściwe 
zrozumienie tekstu. 

nauczyciela;  pisząc popełnia 
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: miejsca w mieście 
oraz struktury gramatyczne: 
formy czasownika być w czasie 
przeszłym w formie 
twierdzącej, 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 
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 
drogę i opisywanie jak dojść w 
dane miejsce  

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 
miasta 

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: zawody oraz 
struktury gramatyczne: formy 
czasu Past Simple (czas przeszły 
prosty) w formie twierdzącej, 
formy czasowników regularne i 
nieregularne 

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: rozmowa 
przez telefon i ustalanie planów 
na czas wolny  

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: napisanie 
listu o doskonałym dniu  

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: kraje i 
narodowości oraz struktury 
gramatyczne: formy czasu Past 
Simple (czas przeszły 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 

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 

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 

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. 



popełniając żadnych błędów popełniając nieliczne błędy pisemne) obejmujące ww. 
słownictwo i struktury oraz 
wykonywać zadania 
sprawdzające ich rozumienie 
popełniając błędy i potrzebując 
do tego pomocy nauczyciela 

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 dawanie 
odpowiedzi na temat wakacji   

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: napisanie 
e-maila na temat ciekawego 
wydarzenia, w którym uczeń 
brał udział 

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. 

 

 

 

 

 

 


