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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. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności życia codziennego, 
uwzględniając ich pory, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności życia 
codziennego, uwzględniając ich pory, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności życia 
codziennego, uwzględniając ich pory, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności życia 
codziennego, uwzględniając ich pory, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o godzinę i podaje 
godzinę, rozmawia na temat 
ulubionych programów 
telewizyjnych, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń pyta o godzinę i podaje 
godzinę, rozmawia na temat 
ulubionych programów telewizyjnych, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o godzinę i podaje godzinę, 
rozmawia na temat ulubionych 
programów telewizyjnych, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o godzinę i podaje godzinę, 
rozmawia na temat ulubionych 
programów telewizyjnych, 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, nazwy 
codziennych czynności, godzin, czas 
present simple, formy czasowników 
w trzeciej osobie liczby pojedynczej, 
przysłówki częstotliwości, przyimki 
czasu. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, nazwy codziennych 
czynności, godzin, czas present 
simple, formy czasowników w trzeciej 
osobie liczby pojedynczej, przysłówki 
częstotliwości, przyimki czasu, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, nazwy codziennych 
czynności, godzin, czas present simple, 
formy czasowników w trzeciej osobie 
liczby pojedynczej, przysłówki 
częstotliwości, przyimki czasu, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, nazwy codziennych 
czynności, godzin, czas present simple, 
formy czasowników w trzeciej osobie 
liczby pojedynczej, przysłówki 
częstotliwości, przyimki czasu, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swój ulubiony dzień tygodnia, 
odpowiedź na list e-mail, w którym 
opisuje swój typowy letni dzień, 
tworzy opis idealnej szkoły w 
ramach pracy projektowej, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swój ulubiony dzień tygodnia, 
odpowiedź na list e-mail, w którym 
opisuje swój typowy letni dzień, tworzy 
opis idealnej szkoły w ramach pracy 
projektowej, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój 
ulubiony dzień tygodnia, odpowiedź na 
list e-mail, w którym opisuje swój typowy 
letni dzień, tworzy opis idealnej szkoły w 
ramach pracy projektowej, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój 
ulubiony dzień tygodnia, odpowiedź na 
list e-mail, w którym opisuje swój typowy 
letni dzień, tworzy opis idealnej szkoły w 
ramach pracy projektowej, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 
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NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 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 7 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 7 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 7 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 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoje umiejętności oraz czynności 
wykonywane w czasie wolnym, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje swoje umiejętności oraz 
czynności wykonywane w czasie 
wolnym, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje umiejętności oraz 
czynności wykonywane w czasie 
wolnym, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje umiejętności oraz 
czynności wykonywane w czasie wolnym, 
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 
umiejętnościami i formami 
spędzania czasu wolnego. 

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z umiejętnościami i formami 
spędzania czasu wolnego, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
propozycjami dotyczącymi różnych 
form spędzania czasu wolnego . 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z propozycjami 
dotyczącymi różnych form spędzania 
czasu wolnego, popełniając niewielkie 
błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z propozycjami dotyczącymi różnych 
form spędzania czasu wolnego, często 
wzorując się na modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związane z 
propozycjami dotyczącymi różnych form 
spędzania czasu wolnego, korzystając w 
dużej mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7, w tym, 
m.in., nazwy czynności 
wykonywanych w czasie wolnym, 
czasownik modalny can, określniki 
stopnia umiejętności, tryb 
rozkazujący. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
7, w tym, m.in., nazwy czynności 
wykonywanych w czasie wolnym, 
czasownik modalny can, określniki 
stopnia umiejętności, tryb rozkazujący, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w czasie 
wolnym, czasownik modalny can, 
określniki stopnia umiejętności, tryb 
rozkazujący, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w czasie 
wolnym, czasownik modalny can, 
określniki stopnia umiejętności, tryb 
rozkazujący, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swoich umiejętności i tego, co robi w 
wolnym czasie, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swoich umiejętności i tego, co robi w 
wolnym czasie, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich 
umiejętności i tego, co robi w wolnym 
czasie, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich 
umiejętności i tego, co robi w wolnym 
czasie, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 8 
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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 8 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 8 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 8 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 8 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
upodobaniami, dotyczącymi różnych 
dyscyplin sportowych i czynności 
wykonywanych w wolnym czasie. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z upodobaniami, 
dotyczącymi różnych dyscyplin 
sportowych i czynności wykonywanych 
w wolnym czasie, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z upodobaniami, dotyczącymi różnych 
dyscyplin sportowych i czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, często 
wzorując się na modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
upodobaniami, dotyczącymi różnych 
dyscyplin sportowych i czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
korzystając w dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, 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 
uprawianymi dyscyplinami 
sportowymi. 

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8, w tym, 
m.in., nazwy dyscyplin sportowych, 
sprzętów sportowych, nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, czas present simple, pytania 
ogólne i szczegółowe, krótkie 
odpowiedzi, przeczenia, zaimki w 
funkcji dopełnienia. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy 
dyscyplin sportowych, sprzętów 
sportowych, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, czas 
present simple, pytania ogólne i 
szczegółowe, krótkie odpowiedzi, 
przeczenia, zaimki w funkcji 
dopełnienia, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy 
dyscyplin sportowych, sprzętów 
sportowych, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, czas 
present simple, pytania ogólne i 
szczegółowe, krótkie odpowiedzi, 
przeczenia, zaimki w funkcji dopełnienia, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy dyscyplin 
sportowych, sprzętów sportowych, nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, czas present simple, pytania 
ogólne i szczegółowe, krótkie 
odpowiedzi, przeczenia, zaimki w funkcji 
dopełnienia, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat swojego 
i/lub czyjegoś ulubionego dnia 
tygodnia, uprawianych sportów i 
form spędzania czasu wolnego, 
tworzy opis ulubionej dyscypliny 
sportowej w ramach pracy 
projektowej, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat swojego 
i/lub czyjegoś ulubionego dnia 
tygodnia, uprawianych sportów i form 
spędzania czasu wolnego, tworzy opis 
ulubionej dyscypliny sportowej w 
ramach pracy projektowej, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat swojego i/lub 
czyjegoś ulubionego dnia tygodnia, 
uprawianych sportów i form spędzania 
czasu wolnego, tworzy opis ulubionej 
dyscypliny sportowej w ramach pracy 
projektowej, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst na temat swojego i/lub 
czyjegoś ulubionego dnia tygodnia, 
uprawianych sportów i form spędzania 
czasu wolnego, tworzy opis ulubionej 
dyscypliny sportowej w ramach pracy 
projektowej, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
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