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Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Tworzenie wypowiedzi 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wygląd różnych osób, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi oraz z 
umiejętnościami 

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z umiejętnościami, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi oraz z 
umiejętnościami, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi oraz z 
umiejętnościami, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń wita się, przedstawia siebie z 
imienia, pyta i odpowiada na pytania 
o dane osobowe, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się, przedstawia siebie z 
imienia, pyta i odpowiada na pytania o 
dane osobowe, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się, przedstawia siebie z 
imienia, pyta i odpowiada na pytania o 
dane osobowe, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się, przedstawia siebie z 
imienia, pyta i odpowiada na pytania o 
dane osobowe, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction, 
czas present simple, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, 
czasownik modalny can, przyimki 
miejsca, czas present continuous, 
czasownik have got. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction, czas present 
simple, przymiotniki dzierżawcze, 
zaimki dzierżawcze, czasownik 
modalny can, przyimki miejsca, czas 
present continuous, czasownik have 
got, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction, czas present 
simple, przymiotniki dzierżawcze, zaimki 
dzierżawcze, czasownik modalny can, 
przyimki miejsca, czas present 
continuous, czasownik have got, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction, czas present 
simple, przymiotniki dzierżawcze, zaimki 
dzierżawcze, czasownik modalny can, 
przyimki miejsca, czas present 
continuous, czasownik have got, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
rutynowe czynności i wydarzenia, 
nie popełniając większych b Uczeń 
opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne czynności, 
szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne 
wydarzenia w roku, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi 
łędów. 

 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne czynności, 
szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne 
wydarzenia w roku, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne czynności, 
szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne 
wydarzenia w roku, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne czynności, 
szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne 
wydarzenia w roku, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
różnymi pracami domowymi 
codziennymi czynnościami. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z różnymi 
pracami domowymi codziennymi 
czynnościami, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z różnymi pracami domowymi 
codziennymi czynnościami, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z różnymi pracami domowymi 
codziennymi czynnościami, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czas 
present simple, liczebniki 
porządkowe, czasownik have got, 
dopełniacz ‘s, przysłówki 
częstotliwości. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, czasownik 
have got, dopełniacz ‘s, przysłówki 
częstotliwości, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, czasownik have 
got, dopełniacz ‘s, przysłówki 
częstotliwości, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 1, 
czas present simple, liczebniki 
porządkowe, czasownik have got, 
dopełniacz ‘s, przysłówki częstotliwości, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Rozumienie wypowiedzi 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

 

 

 

Znajomość środków językowych 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2, czas 
present continuous, present simple, 
zaimki osobowe, zaimki w funkcji 
dopełnienia, czasownik must. 

 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału rozdziału 2, czas present 
continuous, present simple, zaimki 
osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, 
czasownik must, popełniając nieliczne 
błędy. 

 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału rozdziału 2, czas present 
continuous, present simple, zaimki 
osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, 
czasownik must, popełniając liczne 
błędy. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału rozdziału 2, czas present 
continuous, present simple, zaimki 
osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, 
czasownik must, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

 

 

Tworzenie wypowiedzi 

 

Uczeń pisze zakończenie 
opowiadania, tekst, w którym opisuje 
wybrane zwierzę, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
lubianych i nielubianych przez siebie 
zwierząt, nie popełniając większych 
błędów. 

 

Uczeń pisze zakończenie 
opowiadania, tekst, w którym opisuje 
wybrane zwierzę, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i sty Uczeń wyraża 
swoją opinię temat lubianych i 
nielubianych przez siebie zwierząt, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi l. 

 

Uczeń pisze zakończenie opowiadania, 
tekst, w którym opisuje wybrane zwierzę, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
lubianych i nielubianych przez siebie 
zwierząt, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

 

Uczeń pisze zakończenie opowiadania, 
tekst, w którym opisuje wybrane zwierzę, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
lubianych i nielubianych przez siebie 
zwierząt, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 
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UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości, nie 
popełniając większych błędów.  
Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
krótki tekst opisujący ostatnie 
wakacje, wakacje w Polsce oraz 
swoje idealne wakacje, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
krótki tekst opisujący ostatnie wakacje, 
wakacje w Polsce oraz swoje idealne 
wakacje, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, krótki 
tekst opisujący ostatnie wakacje, 
wakacje w Polsce oraz swoje idealne 
wakacje, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, krótki 
tekst opisujący ostatnie wakacje, wakacje 
w Polsce oraz swoje idealne wakacje, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
minionymi wakacjami i przeszłymi 
czynnościami. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z minionymi 
wakacjami i przeszłymi czynnościami, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z minionymi wakacjami i 
przeszłymi czynnościami, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z minionymi wakacjami i 
przeszłymi czynnościami, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3, czas past 
simple, czas present simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past simple, czas 
present simple, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 3, 
czas past simple, czas present simple, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past simple, czas 
present simple, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Third Edition 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5 

 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności odbywające się w trakcie 
przygotowywania potraw i 
gotowania, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje swoje posiłki, pisze 
własny przepis kulinarny, tekst na 
temat jedzenia w Polsce, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności odbywające 
się w trakcie przygotowywania potraw i 
gotowania, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje posiłki, pisze 
własny przepis kulinarny, tekst na 
temat jedzenia w Polsce, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl 

Uczeń opisuje czynności odbywające się 
w trakcie przygotowywania potraw i 
gotowania, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje posiłki, pisze 
własny przepis kulinarny, tekst na temat 
jedzenia w Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl 

Uczeń opisuje czynności odbywające się 
w trakcie przygotowywania potraw i 
gotowania, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń opisuje swoje posiłki, pisze własny 
przepis kulinarny, tekst na temat jedzenia 
w Polsce, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
preferencjami i upodobaniami 
dotyczącymi jedzenia i picia, ilością 
produktów spożywczych. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z preferencjami i 
upodobaniami dotyczącymi jedzenia i 
picia, ilością produktów spożywczych, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z preferencjami i 
upodobaniami dotyczącymi jedzenia i 
picia, ilością produktów spożywczych, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z preferencjami i upodobaniami 
dotyczącymi jedzenia i picia, ilością 
produktów spożywczych, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, czas 
present simple, rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne, przedimki 
nieokreślone a/an, some i any, 
czasownik have got. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
przedimki nieokreślone a/an, some i 
any, czasownik have got, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
przedimki nieokreślone a/an, some i any, 
czasownik have got, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
przedimki nieokreślone a/an, some i any, 
czasownik have got, popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne warunki pogodowe, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje swój kraj, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne warunki 
pogodowe, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój kraj, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje różne warunki pogodowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój kraj, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje różne warunki pogodowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój kraj, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
rozmiarem, wielkością itp. różnych 
elementów krajobrazu. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z rozmiarem, 
wielkością itp. różnych elementów 
krajobrazu, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z rozmiarem, wielkością itp. 
różnych elementów krajobrazu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z rozmiarem, wielkością itp. 
różnych elementów krajobrazu, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5, czas 
present simple, przymiotniki w 
stopniu wyższym i najwyższym, 
wyrażenie as…as . 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, wyrażenie as…as , 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, wyrażenie as…as, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, wyrażenie as…as, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia dotyczące 
spędzenia czasu wolnego i 
oglądania telewizji, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń pisze tekst na temat ulubionej 
formy rozrywki, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
planami spędzenia wolnego czasu. 

Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoją opinię na temat różnych 
programów telewizyjnych, nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące spędzenia 
czasu wolnego i oglądania telewizji, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat ulubionej 
formy rozrywki, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z planami 
spędzenia wolnego czasu, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych programów telewizyjnych, nie 
popełniając większych błędów, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące spędzenia czasu wolnego i 
oglądania telewizji, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat ulubionej 
formy rozrywki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z planami spędzenia wolnego 
czasu, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych programów telewizyjnych, nie 
popełniając większych błędów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia 
dotyczące spędzenia czasu wolnego i 
oglądania telewizji, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat ulubionej 
formy rozrywki, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z planami spędzenia wolnego 
czasu, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych programów telewizyjnych, nie 
popełniając większych błędów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń proponuje i przyjmuje 
propozycje i sugestie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń proponuje i przyjmuje 
propozycje i sugestie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje 
i sugestie, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i 
sugestie, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, czas 
present simple, wyrażenie be going 
to, przysłówki, czasownik have to. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
wyrażenie be going to, przysłówki, 
czasownik have to, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
wyrażenie be going to, przysłówki, 
czasownik have to, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału v, popełniając bardzo liczne 
błędy. 
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Kryteria oceny – klasa 5 

 
 

Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction , 
czas present simple, present 
continuous. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje sposób spędzania piątkowego 
wieczoru, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w której 
opisuje sposób spędzania piątkowego 
wieczoru, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
przeszłe i obecne życie, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przedstawia siebie i inne 
osoby, zaprasza, przyjmuje lub 
odrzuca zaproszenie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, 
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, 
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, 
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami różnych osób. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami 
różnych osób, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z upodobaniami różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czas past 
simple, czas present simple, 
wyrażenie be supposed to, 
dopełniacz ‘s, so i because, 
konstrukcja like + -ing. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be 
supposed to, dopełniacz ‘s, so i 
because, konstrukcja like + -ing, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be supposed 
to, dopełniacz ‘s, so i because, 
konstrukcja like + -ing, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be supposed 
to, dopełniacz ‘s, so i because, 
konstrukcja like + -ing, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją rodzinę, 
swojego najlepszego przyjaciela, 
uwzględniając informacje na temat 
jego życia, rodziny, upodobań i 
wykonywanych wspólnie czynności, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, swojego 
najlepszego przyjaciela, uwzględniając 
informacje na temat jego życia, 
rodziny, upodobań i wykonywanych 
wspólnie czynności, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, swojego 
najlepszego przyjaciela, uwzględniając 
informacje na temat jego życia, rodziny, 
upodobań i wykonywanych wspólnie 
czynności, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, swojego 
najlepszego przyjaciela, uwzględniając 
informacje na temat jego życia, rodziny, 
upodobań i wykonywanych wspólnie 
czynności, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
transport w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje pomoc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń oferuje pomoc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
przewidywaną przyszłością. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z przewidywaną 
przyszłością, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przewidywaną przyszłością, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przewidywaną przyszłością, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2, czas future 
simple, przyimki, wyrażenie be going 
to. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, 
przyimki, wyrażenie be going to, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, przyimki, 
wyrażenie be going to, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, przyimki, 
wyrażenie be going to, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłe wakacje, opisuje 
przewidywaną przyszłość, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłe wakacje, opisuje 
przewidywaną przyszłość, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na przyszłe 
wakacje, opisuje przewidywaną 
przyszłość, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na przyszłe 
wakacje, opisuje przewidywaną 
przyszłość, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, 
dotyczących przyszłości, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, 
dotyczących przyszłości, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, dotyczących 
przyszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, dotyczących 
przyszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z 
przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
z przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3, czas past 
continuous, czas past simple, 
przyimki, czas present simple, czas 
present continuous, but, however. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, 
czas past simple, przyimki, czas 
present simple, czas present 
continuous, but, however, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, czas 
past simple, przyimki, czas present 
simple, czas present continuous, but, 
however, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, czas 
past simple, przyimki, czas present 
simple, czas present continuous, but, 
however, popełniając bardzo liczne błędy. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
oper mydlanych, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat oper 
mydlanych, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat oper 
mydlanych, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat oper 
mydlanych, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-mail 
na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis swojego 
lub innego kraju, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-mail na 
temat ulubionej gry komputerowej, 
tworzy opis swojego lub innego kraju, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym relacjonuje 
wydarzenia z bycia świadkiem klęski 
żywiołowej, opowiadanie kryminalne, list 
e-mail na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis swojego lub 
innego kraju, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym relacjonuje 
wydarzenia z bycia świadkiem klęski 
żywiołowej, opowiadanie kryminalne, list 
e-mail na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis swojego lub 
innego kraju, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
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tekstów, nie popełniając błędów. niewielkie błędy. dużo błędów. bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o drogę i wskazuje 
drogę, umawia się, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń pyta o drogę i wskazuje drogę, 
umawia się, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o drogę i wskazuje drogę, 
umawia się, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o drogę i wskazuje drogę, 
umawia się, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, czas 
present simple, czas past simple, 
przedimek określony the przed 
nazwami miejsc, przyimki, przedimki 
nieokreślone a/an, przyimki miejsca, 
zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
4, czas present simple, czas past 
simple, przedimek określony the przed 
nazwami miejsc, przyimki, przedimki 
nieokreślone a/an, przyimki miejsca, 
zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas 
past simple, przedimek określony the 
przed nazwami miejsc, przyimki, 
przedimki nieokreślone a/an, przyimki 
miejsca, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas 
past simple, przedimek określony the 
przed nazwami miejsc, przyimki, 
przedimki nieokreślone a/an, przyimki 
miejsca, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje 
turystyczne, projektuje przewodnik 
po wybranym mieście, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje 
turystyczne, projektuje przewodnik po 
wybranym mieście, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje turystyczne, 
projektuje przewodnik po wybranym 
mieście, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje turystyczne, 
projektuje przewodnik po wybranym 
mieście, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wybraną słynną osobę z Polski, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę 
z Polski, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę z 
Polski, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę z 
Polski, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
doświadczenia różnych osób ze 
swoimi, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje doświadczenia różnych 
osób ze swoimi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 



Project Third Edition 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 13 

 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
doświadczeniami różnych osób. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
doświadczeniami różnych osób, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z doświadczeniami różnych 
osób, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z doświadczeniami różnych 
osób, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5, czas 
present perfect, ever i never, czas 
past simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, ever 
i never, czas past simple, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, ever i 
never, czas past simple, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, ever i 
never, czas past simple, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
zasady i reguły obowiązujące w 
różnych miejscach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udział rad, proponuje, 
odmawia i podaje powód odmowy, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
samopoczuciem i zdrowiem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, czas 
present simple, should/shouldn’t, 
must/mustn’t, have to/don’t have to, 
czas past simple, przyimki i 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 
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czasowniki frazalne. popełniając nieliczne błędy. popełniając liczne błędy. popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje służby 
porządkowe w Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 

 

 

Project Third Edition 4 kl. 6 

Kryteria oceny 

 
 

Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe 
czynności i wydarzenia porównując to z 
tym co się dzieje w danym momencie oraz 
opisuje czynności i wydarzenia z 
przyszłości nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia porównując to z tym co 
się dzieje w danym momencie oraz 
opisuje czynności i wydarzenia z 
przyszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności 
i wydarzenia porównując to z tym 
co się dzieje w danym momencie 
oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia porównując to z tym co 
się dzieje w danym momencie oraz 
opisuje czynności i wydarzenia z 
przyszłości, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając dużo 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając bardzo 
dużo błędów 
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Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych czynności i 
wydarzeń porównując to z tym co się dzieje 
w danym momencieoraz opisuje czynności 
i wydarzenia z przyszłości. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych 
czynności i wydarzeń porównując to 
z tym co się dzieje w danym 
momencie oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych 
czynności i wydarzeń porównując 
to z tym co się dzieje w danym 
momencie oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych 
czynności i wydarzeń porównując to 
z tym co się dzieje w danym 
momencie oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction, czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
futuresimple i wyrażeniegoing to. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction, czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
futuresimple i wyrażeniegoing to 

, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Introduction czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
futuresimple i wyrażenie going to 

, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Introduction,czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
futuresimple i wyrażenie going to, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opisywanie czynności  Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
przeszłe i obecne życie, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i 
obecne życie, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń wykazuje poprawną reakcję na 
nowe informacje, gratuluje bądź wyraża 
żal, nie popełniając większych błędów.  

Uczeń wykazuje poprawną reakcję 
na nowe informacje, gratuluje bądź 
wyraża żal popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje poprawną reakcję 
na nowe informacje, gratuluje bądź 
wyraża żal, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje poprawną reakcję 
na nowe informacje, gratuluje bądź 
wyraża żal popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związanez robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czas past simple, 
czas pastcontinuous, konstrukcjęused to, 
too/enough, czasowniki had to, could, 
spójniki but, howewer, although, on the 
otherhand. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
past simple, czas past continuous, 
konstrukcję used to, too/enough, 
czasowniki had to, could, spójniki 
but, howewer, although, on the 
otherhand, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 1, czas past simple, 
czas past continuous, konstrukcję 
used to, too/enough, czasowniki 
had to, could, spójniki but, 
howewer, although, on the 
otherhand, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 1, czas past simple, czas 
past continuous, konstrukcję used 
to, too/enough, czasowniki had to, 
could, spójniki but, howewer, 
although, on the otherhand, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje ważne wydarzenie z historii 
swojego kraju, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenie z 
historii swojego kraju, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenie z 
historii swojego kraju, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenie z 
historii swojego kraju, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opisywanie czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
doświadczenia z przeszłości swojej i 
znanych mu osób, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje doświadczenia z 
przeszłości swojej i znanych mu 
osób, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje doświadczenia z 
przeszłości swojej i znanych mu 
osób, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje doświadczenia z 
przeszłości swojej i znanych mu 
osób popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje nawyki 
czytelnicze u nastolatków w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń porównuje nawyki czytelnicze 
u nastolatków w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje nawyki 
czytelnicze u nastolatków w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje nawyki czytelnicze 
u nastolatków w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 



Project Third Edition 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 17 

 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń wykazuje się poprawną reakcją na 
nowe informacje, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń wykazuje się poprawną 
reakcją na nowe informacje, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje się poprawną 
reakcją na nowe informacje, 
stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje się poprawną 
reakcją na nowe informacje, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeńpoprawniestosujepoznanesłownictwo 
z rozdziału 2, czas past simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowebefore, after that, at 
first, after a while, in the future, then, after, 
whenever. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 2czaspast simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowe before, after that, 
at first, after a while, in the future, 
then, after, whenever, 
popełniającnielicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 2, czas past simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowe before, after 
that, at first, after a while, in the 
future, then, after, whenever, 
popełniająclicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 2, czas past simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowe before, after 
that, at first, after a while, in the 
future, then, after, whenever, 
popełniającbardzolicznebłędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze biografię sławnej osoby, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze biografię sławnej osoby, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze biografię sławnej 
osoby, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze biografię sławnej 
osoby, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat filmów i sławnych 
osób, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat filmów i sławnych 
osób, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat filmów i sławnych 
osób, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat filmów i sławnych 
osób, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny konstruuje zdania 
złożone oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń konstruuje zdania złożone 
oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń konstruuje zdania złożone 
oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń konstruuje zdania złożone 
oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Porównywanie Uczeń w sposób płynny 
porównujewydarzenia sportowe w Wielkiej 
Brytanii i Polsce, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje wydarzenia 
sportowe w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje wydarzenia 
sportowe w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje wydarzenia 
sportowe w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z wizytą u 
lekarza. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wizytą u 
lekarza, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wizytą u 
lekarza, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związanez wizytą u 
lekarza, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeńpoprawniestosujepoznanesłownictwo 
z rozdziału 3, subject i object relative 
clauses, should/might, so/neither, 
expressions giving examples: like, such as, 
for example. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 3, subject i object relative 
clauses, should/might, so/neither, 
expressions giving examples: like, 
such as, for 
example,popełniającnielicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 3, subject i object relative 
clauses, should/might, so/neither, 
expressions giving examples: like, 
such as, for example, 
popełniająclicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 3, subject i object relative 
clauses, should/might, so/neither, 
expressions giving examples: like, 
such as, for example, 
popełniającbardzolicznebłędy. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat zdrowego żywienia, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat zdrowego żywienia, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat zdrowego 
żywienia, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat zdrowego żywienia, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu nastolatków 
wybierając spośród następujących 
tematów: odżywianie, narkotyki, związki, 
szkoła, nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu 
nastolatków wybierając spośród 
następujących tematów: odżywianie, 
narkotyki, związki, szkoła, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu 
nastolatków wybierając spośród 
następujących tematów: 
odżywianie, narkotyki, związki, 
szkoła, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu 
nastolatków wybierając spośród 
następujących tematów: odżywianie, 
narkotyki, związki, szkoła, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
nie zachowując właściwej formy i 
stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Opisywanie czynności Uczeń w sposób płynny opisuje zdarzenia 
ze szczególnym uwzględnieniem 
czasowników zmysłów, czasowników 
dynamicznych oraz przymiotników 
opisujących uczucia i okoliczności, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje zdarzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem 
czasowników zmysłów, czasowników 
dynamicznych oraz przymiotników 
opisujących uczucia i okoliczności, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zdarzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem 
czasowników zmysłów, 
czasowników dynamicznych oraz 
przymiotników opisujących uczucia 
i okoliczności, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zdarzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem 
czasowników zmysłów, 
czasowników dynamicznych oraz 
przymiotników opisujących uczucia i 
okoliczności, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, prośba o 
rachunek itp, nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, 
prośba o rachunek itp popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, 
prośba o rachunek itp, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, 
prośba o rachunek itp popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, verb+ 
-ing orinfinitive, there’ssomeone/something 
+ing, see/hearsomeone + -ing. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
4, verb+ 
-ing orinfinitive, 
there’ssomeone/something +ing, 
see/hearsomeone + -ing, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4, verb+ 
-ing orinfinitive, 
there’ssomeone/something +ing, 
see/hearsomeone + -ing, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4, verb+ 
-ing orinfinitive, 
there’ssomeone/something +ing, 
see/hearsomeone + -ing, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
legendarnego bohatera lub bohaterkę z 
Polski, nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
legendarnego bohatera lub 
bohaterkę z Polski, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
opisuje legendarnego bohatera lub 
bohaterkę z Polski, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
legendarnego bohatera lub 
bohaterkę z Polski, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Opisywanie czynności Uczeń w sposób płynny opisuje zagrożenia 
dla środowiska i możliwości zapobiegania 
tym zagrożeniom, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje zagrożenia dla 
środowiska i możliwości 
zapobiegania tym zagrożeniom, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zagrożenia dla 
środowiska i możliwości 
zapobiegania tym zagrożeniom, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zagrożenia dla 
środowiska i możliwości 
zapobiegania tym zagrożeniom, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń potrafi wyrazić swoje zaniepokojenie 
i zareagować na zmartwienia i problemy 
kolegów, nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń potrafi wyrazić swoje 
zaniepokojenie i zareagować na 
zmartwienia i problemy kolegów, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń potrafi wyrazić swoje 
zaniepokojenie i zareagować na 
zmartwienia i problemy kolegów, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń potrafi wyrazić swoje 
zaniepokojenie i zareagować na 
zmartwienia i problemy kolegów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z globalnym 
ociepleniem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z globalnym 
ociepleniem, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z globalnym 
ociepleniem, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z globalnym 
ociepleniem, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych 
spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych 
spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych 
spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5,strona bierna 
(czas presentsimple, presentcontinuous, 
past simple, presentperfect, futuretense) . 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, strona bierna (czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
past simple, presentperfect, 
futuretense), popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5, strona bierna (czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
past simple, presentperfect, 
futuretense), popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5, strona bierna (czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
past simple, presentperfect, 
futuretense), popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze biuletyn informacyjny o 
katastrofie ekologicznej, nie popełniając 
większych błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze biuletyn informacyjny o 
katastrofie ekologicznej, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze biuletyn informacyjny 
o katastrofie ekologicznej, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze biuletyn informacyjny o 
katastrofie ekologicznej, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
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UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje Unię 
Europejską w Wielkiej Brytanii i Polsce, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje Unię Europejską w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje Unię Europejską 
w Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje Unię Europejską 
w Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności 
zależne z użyciem first conditional, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności zależne z 
użyciem first conditional, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności zależne z 
użyciem first conditional, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności zależne z 
użyciem first conditional, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń zabiera głos w dyskusji, wyraża 
swoją opinię i udziela rad, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń zabiera głos w dyskusji, 
wyraża swoją opinię i udziela rad, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń zabiera głos w dyskusji, 
wyraża swoją opinię i udziela rad, 
stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń zabiera głos w dyskusji, 
wyraża swoją opinię i udziela rad, 
nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, firstconditional, 
timeclauses, czasowniki frazalne 
(phrasalverbs). 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
6, firstconditional, timeclauses, 
czasowniki frazalne (phrasalverbs), 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6, firstconditional, 
timeclauses, czasowniki frazalne 
(phrasalverbs), popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6, firstconditional, 
timeclauses, czasowniki frazalne 
(phrasalverbs), popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje problem klasowy i udziela 
rad na jego rozwiązanie, nie popełniając 
większych błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń opisuje problem klasowy i 
udziela rad na jego rozwiązanie, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje problem klasowy i 
udziela rad na jego rozwiązanie, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń opisuje problem klasowy i 
udziela rad na jego rozwiązanie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
nie zachowując właściwej formy i 
stylu. 
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Project 5 fourth edition 

Kryteria oceny - klasa 7 
 

Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość  środków językowych Uczen posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację 
pozostałych wymagań ogólnych z 
zakresu tematów wskazanych w 
wymaganiach szczegółowych, nie 
popełniając błędów. 

 Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction , 
czas present simple, present 
continuous 

Uczen posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych z zakresu tematów 
wskazanych w wymaganiach 
szczegółowych, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczen posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych z zakresu tematów 
wskazanych w wymaganiach 
szczegółowych, popełniając dużo 
błędów. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, popełniając 
liczne błędy 

Uczen posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych z zakresu tematów 
wskazanych w wymaganiach 
szczegółowych, popełniając bardzo dużo 
błędów. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, popełniając 
bardzo liczne błędy 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń samodzielonie formułuje 
krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne i pisemne 
dotyczące sportu . Opisuje 
upodobania. Wyraża i uzasadnia 
swoje opinie.  

Uczeń samodzielnie  formułuje krótkie, 
proste, spójne i logiczne wypowiedzi 
ustne i pisemne dotyczące sportu . 
Opisuje upodobania. Wyraża i 
uzasadnia swoje opinie popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi oraz stosuje  w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń  formułuje krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi ustne i pisemne 
dotyczące sportu . Opisuje upodobania. 
Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. Stosuje 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń  formułuje krótkie, proste, spójne i 
logiczne wypowiedzi ustne i pisemne 
dotyczące sportu . Opisuje upodobania. 
Wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. Popełnia błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste wypowiedzi 
ustne  artykułowane wyra żnie , w 
standardowej odmianie języka, a 
także proste wypowiedzi pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction  i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, nie popełniając 
błędów.  

Uczeń rozumie proste wypowiedzi 
ustne  artykułowane wyra żnie , w 
standardowej odmianie języka, a także 
proste wypowiedzi pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction  i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne  
artykułowane wyra żnie , w 
standardowej odmianie języka, a także 
proste wypowiedzi pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction  i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów 
popełniając dużo błędów. 

 Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne  
artykułowane wyra żnie , w standardowej 
odmianie języka, a także proste 
wypowiedzi pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction  i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów 
popełniając bardzo dużo błędów. 
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Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego lub pisemnego .  
Przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  
przedstawiających sporty i formy 
spędzania wolnego czasu nie 
połeniając błędów.. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego lub pisemnego .  Przekazuje 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych przedstawiających sporty i 
formy spędzania wolnego czasu, 
połeniając niewielkie błędy. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego 
lub pisemnego .  Przekazuje informacje 
zawarte w materiałach wizualnych 
przedstawiających sporty i formy 
spędzania wolnego czasu popełniajć 
dużo błędów. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego 
lub pisemnego .  Przekazuje informacje 
zawarte w materiałach wizualnych 
przedstawiających sporty i formy 
spędzania wolnego czasu popełniając 
bardzo dużo błędów. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny porównuje 
czasy przeszłe Past Simple, Past 
Continuous i Present Perfect oraz 
posługuje się przymiotnikami 
opisującymi charakter człowieka nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń  porównuje czasy przeszłe Past 
Simple, Past Continuous i Present 
Perfect oraz posługuje się 
przymiotnikami opisującymi charakter 
człowieka  popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

 Uczeń porównuje czasy przeszłe Past 
Simple, Past Continuous i Present 
Perfect  oraz posługuje się 
przymiotnikami opisującymi charakter 
człowieka  popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje czasy przeszłe Past 
Simple, Past Continuous i Present 
Perfect oraz posługuje się przymiotnikami 
opisującymi charakter człowieka  , 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
dotyczące imprez ,gnębienia innych 
oraz  złych doświadczeń, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie  dotyczące 
imprez ,gnębienia innych oraz  złych 
doświadczeń popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  dotyczące 
imprez ,gnębienia innych oraz  złych 
doświadczeń popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie  dotyczące 
imprez ,gnębienia innych oraz  złych 
doświadczeń popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny  wyraża 
uczucia i emocje tj. niezadowolenie 
czy obawę, wyraża prośbę, prowadzi 
negocjacje. 

Uczeń  wyraża uczucia i emocje tj. 
niezadowolenie czy obawę, wyraża 
prośbę, prowadzi negocjacje, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża uczucia i emocje tj. 
niezadowolenie czy obawę, wyraża 
prośbę, prowadzi negocjacje, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń  wyraża uczucia i emocje tj. 
niezadowolenie czy obawę, wyraża 
prośbę, prowadzi negocjacje popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń swobodnie zmienia formę 
przekazu ustnego i pisemnego. 
Uczeń swobodnie opisuje obrazki, 
układa je chronologiczne, opisuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizulanych – mapie, plakatach. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego i pisemnego, opisuje obrazki, 
układa je chronologiczne, opisuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizulanych – mapie, plakatach 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego i 
pisemnego, opisuje obrazki, układa je 
chronologiczne, opisuje informacje 
zawarte w materiałach audiowizulanych 
– mapie, plakatach popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego i 
pisemnego opisuje obrazki, układa je 
chronologiczne, opisuje informacje 
zawarte w materiałach audiowizulanych – 
mapie, plakatach popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny , nie 
popełniając większych błędów,  
posługuje się czasami przyszłymi 
Future Simple, konstrukcją (be) 
going to, Present Continuous i 
słownictwem zw. z zawodami, 
pierwszym trybem warunkowym, 
tzw. time expressions oraz 
słownictwem zw. z zegarem 
biologicznym, marzeniami o 
sukcesie, fragmentem Opowieści 
Wigilijnej oraz edukacji. 

Uczeń posługuje się czasami 
przyszłymi Future Simple, konstrukcją 
(be) going to, Present Continuous i 
słownictwem zw. z zawodami, 
pierwszym trybem warunkowym, tzw. 
time expressions oraz słownictwem 
zw. z zegarem biologicznym, 
marzeniami o sukcesie, fragmentem 
Opowieści Wigilijnej oraz edukacji 

 popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń posługuje się czasami przyszłymi 
Future Simple, konstrukcją (be) going to, 
Present Continuous i słownictwem zw. z 
zawodami, pierwszym trybem 
warunkowym, tzw. time expressions 
oraz słownictwem zw. z zegarem 
biologicznym, marzeniami o sukcesie, 
fragmentem Opowieści Wigilijnej oraz 
edukacji popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń posługuje się czasami przyszłymi 
Future Simple, konstrukcją (be) going to, 
Present Continuous i słownictwem zw. z 
zawodami, pierwszym trybem 
warunkowym, tzw. time ex marzeniami o 
sukcesie, fragmentem Opowieści 
Wigilijnej oraz edukacji pressions oraz 
słownictwem zw. z zegarem 
biologicznym, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i 
sugeruje, umawia się na wizyty i 
spotkania, porównuje systemy 
edukacyjne, generalizuje, opisuje, 
poddaje krytyce szkołę i technologie, 
nie popełniając większych błędów. 
Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłość, po skończeniu szkoły, 
opisuje przewidywaną przyszłość,o 
podobieństwach w polskim i 
amerykańskim systemie szkolnictwa 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i sugeruje, 
umawia się na wizyty i spotkania, 
porównuje systemy edukacyjne, 
generalizuje, opisuje, poddaje krytyce 
szkołę i technologie Uczeń pisze tekst 
o swoich planach, zamierzeniach i 
nadziejach na przyszłość, po 
skończeniu szkoły, opisuje 
przewidywaną przyszłość,o 
podobieństwach w polskim i 
amerykańskim systemie szkolnictwa 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i sugeruje, 
umawia się na wizyty i spotkania, 
porównuje systemy edukacyjne, 
generalizuje, opisuje, poddaje krytyce 
szkołę i technologie Uczeń pisze tekst o 
swoich planach, zamierzeniach i 
nadziejach na przyszłość, po skończeniu 
szkoły, opisuje przewidywaną 
przyszłość,o podobieństwach w polskim 
i amerykańskim systemie szkolnictwa, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl . 

Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i sugeruje, 
umawia się na wizyty i spotkania, 
porównuje systemy edukacyjne, 
generalizuje, opisuje, poddaje krytyce 
szkołę i technologie popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. Uczeń pisze tekst o swoich 
planach, zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłość, po skończeniu szkoły, opisuje 
przewidywaną przyszłość, o 
podobieństwach w polskim i 
amerykańskim systemie szkolnictwa 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z  
przyszłością. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane przyszłością, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z  przyszłością, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z  przyszłością, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń  swobodnie przekazuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych sformułowane w j. 
obcym 

Uczeń  przekazuje informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych 
sformułowane w j. obcym popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń  przekazuje informacje zawarte w 
materiałach audiowizualnych 
sformułowane w j. obcym popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń  swobodnie przekazuje informacje 
zawarte w materiałach audiowizualnych 
sformułowane w j. obcym popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny opisuje 
sztukę, używa II trybu warunkowego 
słownictwa zw. z  geografią 
(wulkanami, płytami tektonicznymi), 
so much that, tworzy słowa 
(słowotwórtswo), nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
sztukę, używa II trybu warunkowego 
słownictwa zw. z  geografią 
(wulkanami, płytami tektonicznymi), so 
much that tworzy słowa 
(słowotwórtswo), nie popełniając 
większych błędów,  popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje sztukę, 
używa II trybu warunkowego słownictwa 
zw. z  geografią (wulkanami, płytami 
tektonicznymi), so much that tworzy 
słowa (słowotwórtswo), nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje sztukę, 
używa II trybu warunkowego słownictwa 
zw. z  geografią (wulkanami, płytami 
tektonicznymi), so much that tworzy 
słowa (słowotwórtswo), nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
tatuaży, farbowania włosów 
itp.,niebezpiecznych sytuacji oraz 
udziela rad i wskazówek, pisze 
broszurkę lub tworzy stronę 
internetową nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi . 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat tatuaży, farbowania 
włosów itp.,niebezpiecznych sytuacji 
oraz udziela rad i wskazówek, pisze 
broszurkę lub tworzy stronę 
internetową popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń  wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat tatuaży, farbowania włosów 
itp.,niebezpiecznych sytuacji oraz 
udziela rad i wskazówek, pisze 
broszurkę lub tworzy stronę internetową 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl 

Uczeń  wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat tatuaży, farbowania włosów 
itp.,niebezpiecznych sytuacji oraz udziela 
r ad i wskazówek, pisze broszurkę lub 
tworzy stronę internetową popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi ad i wskazówek, 
nie zachowując właściwej formy i stylu  

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń swobodnie ostrzega, 
nakazuje, zakazuje, instruuje, 
udziela rad ustnie i pisemnie nie 
popełniając większych błędów. 

 

Uczeń  ostrzega, nakazuje, zakazuje, 
instruuje, udziela rad ustnie i pisemnie. 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń  ostrzega, nakazuje, zakazuje, 
instruuje, udziela rad ustnie i pisemnie 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń  ostrzega, nakazuje, zakazuje, 
instruuje, udziela rad ustnie i pisemnie 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

 



Project Third Edition 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 26 

 

Przetwarzanie wypowiedzi 

 

Uczeń swobodnie przetwarza 
symbole i piktogramy nie  
popełniając błędów 

Uczeń przetwarza symbole i 
piktogramy popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń przetwarza symbole i piktogramy 

popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń przetwarza symbole i piktogramy 

popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny, nie 
popełniajć błędów posługuje się 
słownictwem i środkami językowymi 
uwzględnionymi  w rozdziale 4 : 
media, operatory pytajne, pytania 
typu WH, cechy charakteru, forma 
gerund, phrasal verbs, kieszonkowe, 
telewizja. 

Uczeń, popełniając niewielkie błędy 
posługuje się słownictwem i środkami 
językowymi uwzględnionymi  w 
rozdziale 4 : media, operatory pytajne, 
pytania typu WH, cechy charakteru, 
forma gerund, phrasal verbs, 
kieszonkowe, telewizja. 

Uczeń, popełniając dużo błędów 
posługuje się słownictwem i środkami 
językowymi uwzględnionymi  w rozdziale 
4 : media, operatory pytajne, pytania 
typu WH, cechy charakteru, forma 
gerund, phrasal verbs, kieszonkowe, 
telewizja. 

Uczeń, popełniając bardzo dużo błędów 
posługuje się słownictwem i środkami 
językowymi uwzględnionymi  w rozdziale 
4 : media, operatory pytajne, pytania typu 
WH, cechy charakteru, forma gerund, 
phrasal verbs, kieszonkowe, telewizja. 

Rozumienie  i tworzenie wypowiedzi Uczeń  całkowicie rozumie dialogi 
zawierające kwestionariusze, teksty 
reklamowe, dialogi, fragmenty 
sztuki, teksty kulturowe oraz o 
mediach społecznościowych i 
odpowiada na podane pytania oraz 
tworzy wypowiedzi pisemne nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń  rozumie dialogi zawierające 
kwestionariusze, teksty reklamowe, 
dialogi, fragmenty sztuki, teksty 
kulturowe oraz o mediach 
społecznościowych i odpowiada na 
podane pytania  oraz tworzy 
wypowiedzi pisemne popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń częściowo rozumie dialogi 
zawierające kwestionariusze, teksty 
reklamowe, dialogi, fragmenty sztuki, 
teksty kulturowe oraz o mediach 
społecznościowych i odpowiada na 
podane pytania oraz tworzy wypowiedzi 
pisemne, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń  rozumie w bardzo małym stopniu 
dialogi zawierające kwestionariusze, 
teksty reklamowe, dialogi, fragmenty 
sztuki, teksty kulturowe oraz o mediach 
społecznościowych i odpowiada na 
podane pytania oraz tworzy wypowiedzi 
pisemne, popełniając błędy językowe 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń płynnie zadaje pytania, 
uzasadnia swoje argumenty, zwraca 
się z prośbą, odrzuca lub przyjmuje 
zaproszenia/prośby o przysługę, 
porównuje realia.  

Uczeń, zadaje pytania, uzasadnia 
swoje argumenty, zwraca się z prośbą, 
odrzuca lub przyjmuje 
zaproszenia/prośby o przysługę, 
porównuje realia. popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń zadaje pytania, uzasadnia swoje 
argumenty, zwraca się z prośbą, 
odrzuca lub przyjmuje 
zaproszenia/prośby o przysługę, 
porównuje realia. popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń zadaje pytania, uzasadnia swoje 
argumenty, zwraca się z prośbą, odrzuca 
lub przyjmuje zaproszenia/prośby o 
przysługę, porównuje realia., popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Przetwarzanie wypowiedzi 

 

Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, 
definicjach słownikowych, nie 
popełniając  większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, 
definicjach słownikowych 

, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, definicjach 
słownikowych 

popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, definicjach 
słownikowych 

, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 
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CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoje życie, dotychczasowe 
doświadczenia, miejsca podróży, 
hotele,  zabytkinie , sposób 
zarządzania pieniędzmi nie 
popełniając większych błędów. 
Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
ww punktami. 

Uczeń opisuje swoje życie, 
dotychczasowe doświadczenia, 
miejsca podróży, hotele,  zabytkinie , 
sposób zarządzania pieniędzmi oraz 
udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ww punktami, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje życie, 
dotychczasowe doświadczenia, miejsca 
podróży, hotele,  zabytkinie , sposób 
zarządzania pieniędzmi oraz udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z ww 
punktami,, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń opisuje swoje życie, 
dotychczasowe doświadczenia, miejsca 
podróży, hotele,  zabytkinie , sposób 
zarządzania pieniędzmi oraz udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z ww 
punktami, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach 
myśli, rozkładach jazdy, nie 
popełniając większych błędów. 

 Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń zgadza się lub nie ze swoim 
rozmówcą, argumentuje swoje 
wypowiedzi, prowadzi rozmowę na 
stacji kolejowej przy kasie, wciela się 
w rolę oszusta i oszukanego nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń zgadza się lub nie ze swoim 
rozmówcą, argumentuje swoje 
wypowiedzi, prowadzi rozmowę na 
stacji kolejowej przy kasie, wciela się 
w rolę oszusta i oszukanego 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń zgadza się lub nie ze swoim 
rozmówcą, argumentuje swoje 
wypowiedzi, prowadzi rozmowę na stacji 
kolejowej przy kasie, wciela się w rolę 
oszusta i oszukanego popełniając dużo 
błędów. 

Uczeń zgadza się lub nie ze swoim 
rozmówcą, argumentuje swoje 
wypowiedzi, prowadzi rozmowę na stacji 
kolejowej przy kasie, wciela się w rolę 
oszusta i oszukanego popełniając bardzo 
dużo błędów 

Znajomość środków językowych  Uczeń płynnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5  zw. z 
zakupami, podróżowaniem, 
językoznastwem i ekonomią  oraz 
stronę bierną, czasowniki modalne, 
czasy Present Simple, Present 
Perfect, Past Simple, Future Simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5  zw. z zakupami, 
podróżowaniem, językoznastwem i 
ekonomią  oraz stronę bierną, 
czasowniki modalne, czasy Present 
Simple, Present Perfect, Past Simple, 
Future Simple, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń  stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5  zw. z zakupami, 
podróżowaniem, językoznastwem i 
ekonomią  oraz stronę bierną, 
czasowniki modalne, czasy Present 
Simple, Present Perfect, Past Simple, 
Future Simple, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5  zw. z zakupami, 
podróżowaniem, językoznastwem i 
ekonomią  oraz stronę bierną, czasowniki 
modalne, czasy Present Simple, Present 
Perfect, Past Simple, Future Simple, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach 
myśli, rozkładach jazdy, nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
życiem prywatnym, historią Romeo i 
Julii, uczelniami w Oxfordzie i 
Cambridge, rządem Stanów 
Zjednoczonych i ważnym 
wydarzeniem historycznym. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z życiem 
prywatnym, historią Romeo i Julii, 
uczelniami w Oxfordzie i Cambridge, 
rządem Stanów Zjednoczonych i 
ważnym wydzraeniem historycznym, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z życiem prywatnym, historią 
Romeo i Julii, uczelniami w Oxfordzie i 
Cambridge, rządem Stanów 
Zjednoczonych i ważnym wydzraeniem 
historycznym, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z życiem 
prywatnym, historią Romeo i Julii, 
uczelniami w Oxfordzie i Cambridge, 
rządem Stanów Zjednoczonych i ważnym 
wydzraeniem historycznym, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych Uczeń stosuje poznane słownictwo i 
środki językowe z rozdziału 6 – 
mowę zależną, słownictwo zw. z 
miastem i edukacją oraz rządem, 
pytania bezpośrednie i pośrednie, 
łączniki zdań nie popełniając błędów 

Uczeń stosuje poznane słownictwo i 
środki językowe z rozdziału 6 – mowę 
zależną, słownictwo zw. z miastem i 
edukacją oraz rządem, pytania 
bezpośrednie i pośrednie, łączniki 
zdań popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo i 
środki językowe z rozdziału 6 – mowę 
zależną, słownictwo zw. z miastem i 
edukacją oraz rządem, pytania 
bezpośrednie i pośrednie, łączniki zdań 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo i 
środki językowe z rozdziału 6 – mowę 
zależną, słownictwo zw. z miastem i 
edukacją oraz rządem, pytania 
bezpośrednie i pośrednie, łączniki zdań 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń pisze wypracowanie na temat 
znanego polskiego uniwersytetu 
oraz ważnego wydarzenia 
historycznego w swoim kraju , nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. Uczeń w sposób płynny  
przekazuje co mówiła dana osoba, 
nie popełniając większych błędów 

Uczeń pisze wypracowanie na temat 
znanego polskiego uniwersytetu oraz 
ważnego wydarzenia historycznego w 
swoim kraju , popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl.  Uczeń 
przekazuje co mówiła dana osoba, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze wypracowanie na temat 
znanego polskiego uniwersytetu oraz 
ważnego wydarzenia historycznego w 
swoim kraju , popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. Uczeń przekazuje 
co mówiła dana osoba, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń pisze wypracowanie na temat 
znanego polskiego uniwersytetu oraz 
ważnego wydarzenia historycznego w 
swoim kraju ,popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
Uczeń przekazuje co mówiła dana osoba, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzii. 

 

 


