
Explore Treetops 3 

Kryteria oceny 

• Kryteria oceniania zostały sformułowane zgodnie z założeniami nowej 
podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego w szkołach 
podstawowych.  

•  Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę 
dopuszczającą, czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności 
określonych w podstawie programowej (nie potrafi wykonać zadań o 
elementarnym stopniu trudności), a braki w wiadomościach i 
umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. 

 

• Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się językiem angiel-

skim oraz w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone 

programem  nauczania. Ponadto samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje pro-

blemy i ćwiczenia o wysokim stopniu trudności, posługuje się bogatym i 

różnorodnym słownictwem, wzorowo wykonuje prace domowe i zadania 

dodatkowe. Ponadto cząstkową ocenę celującą otrzymuje uczeń osiągający 

wysoki wynik w szkolnych i międzyszkolnych konkursach językowych.  

 

• Szczegółowe kryteria oceny testów do podręcznika (progi procentowe): 
testów po rozdziale (Unit tests) oraz kartkówek (Short tests)) są zgodne z 
WSO. 

 

 

 

 

 

  



 

UNIT 1 Fantasy World 

CEL KSZTAŁCENIA WG NO-
WEJ PODSTAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Mówienie i reagowanie ustne 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat postaci ze świata fantazji oraz 
zamków, podaje nazwy i imiona 
legendarnych postaci, pyta o imię 
postaci, reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując 
płynnie poprawne zwroty, recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewa piosenkę z rozdziału 1 z 
nagraniem lub samodzielnie, odgry-
wa rolę postaci z historyjki, nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy niezakłócają-
ce komunikacji  

Uczeń wypowiada się na temat postaci 
ze świata fantazji oraz zamków; poda-
je nazwy i imiona legendarnych posta-
ci, pyta na ogół poprawnie o imię 
postaci, reaguje na wypowiedzi kole-
gów i nauczyciela stosując poprawne 
zwroty, recytuje wierszyki i łamańce 
językowe oraz śpiewa piosenkę z 
rozdziału 1 z nagraniem, odgrywa rolę 
postaci z historyjki, popełnia nieliczne 
błędy językowe i/lub fonetyczne, które 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na temat niektó-
rych postaci ze świata fantazji, podaje 
niektóre słowa związane z zamkami i 
światem legend, przy pomocy nauczy-
ciela pyta o imiona postaci i udziela 
informacji, usiłuje recytować wierszyki i 
łamańce językowe oraz śpiewać piosen-
ki z rozdziału 1 z nagraniem, usiłuje 
odegrać rolę postaci z historyjki, popeł-
nia liczne błędy językowe i fonetyczne, 
które częściowo zakłócają komunikację 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
postaci ze świata fantazji, podaje nieliczne słowa 
związane ze światem fantazji , przy pomocy 
nauczyciela z trudnością pyta o imiona postaci; 
nieudolnie reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując przy tym często niepo-
prawne zwroty, recytowanie wierszyków i śpie-
wanie piosenek sprawia mu duży problem, 
popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację 
błędy językowe i fonetyczne.  

 

Słuchanie Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie rea-
guje, wskazuje właściwe wyrazy, 
ilustracje i elementy ilustracji pod-
czas słuchania nagrań; rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów i 
poprawnie na nie reaguje; rozumie 
treść wierszyków i piosenek z roz-
działu 1, rozumie i odgrywa słucha-
ną historyjkę obrazkową, nie popeł-
nia błędów lub sporadycznie popeł-
nia drobne błędy  

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów i poprawnie na nie 
reaguje, w większości rozumie treść 
wierszyków i piosenek z rozdziału 1, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, 
wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań; częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów, 
nie zawsze poprawnie na nie reaguje, 
rozumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 1, częściowo rozu-
mie i próbuje odgrywać słuchaną histo-
ryjkę obrazkową, popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 
nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi kolegów, sporadycznie na nie reagu-
je, rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 1, słabo rozumie historyjkę 
obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. 

. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa postaci ze 
świata fantazji oraz elementy zamku, 
posługuje się strukturami językowy-
mi z rozdziału 1, w tym strukturami 
He’s/she’s..His/Her name is.. Is 
she/He…? What’s her/hisname? nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy  

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa postaci ze świata 
fantazji oraz elementy zamku, posłu-
guje się na ogół poprawnie strukturami 
językowymi z rozdziału 1, w tym struk-
turami He’s/she’s..His/Her name is.. Is 
she/He…? What’s her/hisname? 
popełnia nieliczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obraz-
kach i nazywa niektóre postaci ze świata 
fantazji oraz elementy zamku, nie zaw-
sze poprawnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 1, w tym struktu-
rami He’s/she’s..His/Her name is.. Is 
she/He…? What’s her/hisname?; popeł-
nia liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne postaci ze świata fantazji oraz 
elementy zamku, z trudnością posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym 
strukturami He’s/she’s..His/Her name is.. Is 
she/He…? What’s her/hisname? popełnia bar-
dzo liczne błędy. 

 



Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 1 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 
treść krótkich tekstów dotyczących 
przyjaciół oraz treść opisu zamku; 
swobodnie pisze lub przepisuje 
imiona i nazwy postaci ze świata 
fantazji oraz zdania z użyciem słow-
nictwa i struktur z rozdziału 1; stosu-
jąc urozmaicone słownictwo pisze 
tekst o swoim przyjacielu; nie popeł-
nia błędów lub sporadycznie popeł-
nia drobne błędy językowe lub zapi-
su, zachowuje odpowiednią staran-
ność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 1 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości krótkie teksty dotyczące 
przyjaciół oraz opis zamku; pisze lub 
przepisuje nazwy postaci ze świata 
fantazji oraz zdania z użyciem słownic-
twa i struktur z rozdziału 1, pisze tekst 
o swoim przyjacielu; popełnia nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji, za-
chowuje pewną staranność 

. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów ilustro-
wanych obrazkami, rozumie z pomocą 
nauczyciela proste zdania; częściowo 
rozumie krótkie teksty dotyczące przyja-
ciół oraz opis zamku; pisze lub przepisu-
je nazwy postaci ze świata fantazji i 
dotyczące ich zdania z użyciem struktur 
z rozdziału 1, uzupełnia tekst o swoim 
przyjacielu; popełnia liczne błędy, czę-
ściowo zakłócające komunikację, nie 
zachowuje odpowiedniej staranności. 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane po-
znanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słabo rozumie krótkie teksty doty-
czące przyjaciół; z trudnością pisze lub przepisu-
je nazwy postaci ze świata fantazji, z pomocą 
nauczyciela uzupełnia tekst o swoim przyjacielu; 
popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające komu-
nikację, pisze bardzo niestarannie. 

 

UNIT 2 Hobby 

CEL KSZTAŁCENIA WG NO-
WEJ PODSTAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat hobby i zajęć wykonywanych 
w czasie wolnym, podaje nazwy 
zajęć w tym sportowych i artystycz-
nych, pyta o ulubione zajęcia i udzie-
la odpowiedzi, wypowiada się na 
temat eksponatów muzealnych 
podając ich miejsce pochodzenia i 
nazwy materiałów, reaguje na wy-
powiedzi kolegów i nauczyciela 
stosując płynnie poprawne zwroty, 
recytuje wierszyki i łamańce języko-
we oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 
2 z nagraniem lub samodzielnie, 
odgrywa rolę postaci z historyjki, nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy niezakłócają-
ce komunikacji  

Uczeń wypowiada się na temat hobby 
i zajęć wykonywanych w czasie wol-
nym, podaje nazwy zajęć, w tym 
sportowych i artystycznych, pyta na 
ogół poprawnie o ulubione zajęcia i 
udziela odpowiedzi, wypowiada się na 
temat eksponatów muzealnych poda-
jąc nazwy materiałów’ reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela 
stosując poprawne zwroty, recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewa piosenki z rozdziału 2 z nagra-
niem, odgrywa rolę postaci z historyjki, 
popełnia nieliczne błędy językowe i/lub 
fonetyczne, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na temat zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym, podaje 
niektóre nazwy zajęć w tym sportowych i 
artystycznych, przy pomocy nauczyciela 
pyta o ulubione zajęcia i udziela odpo-
wiedzi; mówiąc o eksponatach muzeal-
nych, podaje niektóre nazwy materiałów; 
usiłuje recytować wierszyki i łamańce 
językowe oraz śpiewać piosenki z roz-
działu 1 z nagraniem, usiłuje odegrać 
rolę postaci z historyjki, popełnia liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które czę-
ściowo zakłócają komunikację 

 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
zajęć wykonywanych w czasie wolnym, podaje 
nieliczne nazwy zajęć w tym sportowych i arty-
stycznych, przy pomocy nauczyciela z trudno-
ścią pyta o ulubione zajęcia i udziela odpowie-
dzi; sporadycznie reaguje na wypowiedzi kole-
gów i nauczyciela stosując przy tym często 
niepoprawne zwroty, recytowanie rymowanek i 
śpiewanie piosenek sprawia mu duży problem, 
popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację 
błędy językowe i fonetyczne.  

 

Słuchanie Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie rea-
guje, wskazuje właściwe wyrazy, 
ilustracje i elementy ilustracji pod-
czas słuchania nagrań, rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów doty-
czące zajęć czasu wolnego i po-
prawnie na nie reaguje, rozumie 
treść wierszyków i piosenek z roz-
działu 2, rozumie i odgrywa słucha-
ną historyjkę obrazkową, nie popeł-

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące zajęć 
czasu wolnego i poprawnie na nie 
reaguje; w większości rozumie treść 
wierszyków i piosenek rozdziału 2, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, 
wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące zajęć w czasie wolnym, nie 
zawsze poprawnie na nie reaguje; ro-
zumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 2, częściowo rozu-
mie i próbuje odgrywać słuchaną histo-
ryjkę obrazkową, popełnia liczne błędy. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 
nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi kolegów, sporadycznie na nie reagu-
je, rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 2, słabo rozumie historyjkę 
obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. 

 



nia błędów lub sporadycznie popeł-
nia drobne błędy  

 

  

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa zajęcia wyko-
nywane w czasie wolnym, m.in. 
sportowe i artystyczne, nazywa 
materiały, z których wykonano eks-
ponaty muzealne; posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
2, w tym strukturami Do you like -
ing? I (don’t) like -ing. Yes, I do. No, 
I don’t; nie popełnia błędów lub 
sporadycznie popełnia drobne błędy  

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa zajęcia wykony-
wane w czasie wolnym, m.in. sportowe 
i artystyczne, nazywa materiały, z 
których wykonano eksponaty muzeal-
ne, na ogół poprawnie posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 2, 
w tym strukturami Do you like -ing? I 
(don’t) like -ing. Yes, I do. No, I don’;t 
popełnia nieliczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obraz-
kach i nazywa niektóre zajęcia wykony-
wane w czasie wolnym, nazywa niektóre 
materiały, z których wykonano ekspona-
ty muzealne; z pomocą nauczyciela i nie 
zawsze poprawnie posługuje się struktu-
rami językowymi z rozdziału 2, w tym 
strukturami Do you like -ing? I (don’t) like 
-ing. Yes, I do. No, I don’t; popełnia 
liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne zajęcia wykonywane w czasie 
wolnym, nieudolnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 2, w tym strukturami Do 
you like -ing? I (don’t) like -ing. Yes, I do. No, I 
don’t; popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 2 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstu dotyczącego hobby; 
swobodnie pisze lub przepisuje 
nazwy czynności wykonywanych w 
czasie wolnym oraz zdania z uży-
ciem słownictwa i struktur z rozdzia-
łu 2; stosując urozmaicone słownic-
two pisze tekst o swoich ulubionych i 
nielubianych zajęciach czasu wolne-
go; nie popełnia błędów lub spora-
dycznie popełnia drobne błędy 
językowe lub zapisu, zachowuje 
odpowiednią staranność 

 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 2 
wyrazów ilustrowanych obrazkami; na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości tekst dotyczący hobby; 
pisze lub przepisuje nazwy czynności 
wykonywanych w czasie wolnym oraz 
zdania z użyciem słownictwa i struktur 
z rozdziału 2; pisze tekst o swoich 
ulubionych i nielubianych zajęciach 
czasu wolnego; popełnia nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji; za-
chowuje pewną staranność 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów ilustro-
wanych obrazkami, z pomocą nauczy-
ciela rozumie proste zdania; częściowo 
rozumie krótkie teksty dotyczące hobby; 
pisze lub przepisuje nazwy czynności 
wykonywanych w czasie wolnym i doty-
czące ich zdania z użyciem struktur z 
rozdziału 2, z pewną trudnością uzupeł-
nia tekst o swoim hobby; popełnia liczne 
błędy, częściowo zakłócające komunika-
cję, nie zachowuje odpowiedniej staran-
ności. 

 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane po-
znanych w rozdziale 2 wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słabo rozumie krótkie teksty doty-
czące hobby; z trudnością pisze lub przepisuje 
nazwy czynności wykonywanych w czasie wol-
nym, z trudnością przy pomocy nauczyciela 
uzupełnia tekst o swoim hobby; popełnia bardzo 
liczne błędy, zakłócające komunikację, pisze 
bardzo niestarannie. 

 

UNIT 3 People 

CEL KSZTAŁCENIA WG NO-
WEJ PODSTAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat znanych osób i ich zawodów, 
podaje słowa dotyczące wyglądu 
zewnętrznego osób, pyta o wygląd 
zewnętrzny i udziela odpowiedzi, 
wypowiada się na temat swojej 
szkoły i szkoły w Wielkiej Brytanii, 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując płynnie po-
prawne zwroty, recytuje wierszyki i 
łamańce językowe oraz śpiewa 
piosenkę z rozdziału 3 z nagraniem 

Uczeń wypowiada się na temat zna-
nych osób i ich zawodów, podaje 
słowa dotyczące wyglądu zewnętrzne-
go osób, pyta na ogół poprawnie o 
wygląd zewnętrzny i udziela odpowie-
dzi, wypowiada się na temat swojej 
szkoły i szkoły w Wielkiej Brytanii, 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując poprawne zwro-
ty, recytuje wierszyki i łamańce języ-
kowe oraz śpiewa piosenki z rozdziału 
3 z nagraniem, odgrywa rolę postaci z 

Uczeń wypowiada się na temat znanych 
osób i ich zawodów, podaje niektóre 
słowa dotyczące wyglądu zewnętrznego 
osób, przy pomocy nauczyciela pyta o 
wygląd zewnętrzny i z pewną trudnością 
udziela odpowiedzi, próbuje wypowiadać 
się na temat szkoły w Polsce i Wielkiej 
Brytanii; usiłuje recytować wierszyki i 
łamańce językowe oraz śpiewać piosen-
kę z rozdziału 3 z nagraniem, usiłuje 
odegrać rolę postaci z historyjki, popeł-
nia liczne błędy językowe i fonetyczne, 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
znanych osób i ich zawodów, podaje nieliczne 
słowa dotyczące wyglądu zewnętrznego osób, 
przy pomocy nauczyciela z trudnością pyta o 
wygląd zewnętrzny i udziela odpowiedzi; spora-
dycznie reaguje na wypowiedzi kolegów i nau-
czyciela stosując przy tym często niepoprawne 
zwroty, recytowanie rymowanek i śpiewanie 
piosenek sprawia mu duży problem, popełnia 
bardzo liczne, zakłócające komunikację błędy 
językowe i fonetyczne.  



lub samodzielnie, odgrywa rolę 
postaci z historyjki, nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy niezakłócające komu-
nikacji.  

historyjki, popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub fonetyczne, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

które częściowo zakłócają komunikację 

 

 

Słuchanie Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie rea-
guje, wskazuje właściwe wyrazy, 
ilustracje i elementy ilustracji pod-
czas słuchania nagrań, rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów doty-
czące wyglądu zewnętrznego i 
poprawnie na nie reaguje, rozumie 
treść wierszyków i piosenek z roz-
działu 3, rozumie i odgrywa słucha-
ną historyjkę obrazkową, nie popeł-
nia błędów lub sporadycznie popeł-
nia drobne błędy  

 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące wyglądu 
zewnętrznego i poprawnie na nie 
reaguje; w większości rozumie treść 
wierszyków i piosenek rozdziału 3, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, 
wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące wyglądu zewnętrznego, nie 
zawsze poprawnie na nie reaguje, ro-
zumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 3, częściowo rozu-
mie i próbuje odgrywać słuchaną histo-
ryjkę obrazkową, popełnia liczne błędy. 

. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 
nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi kolegów dotyczące wyglądu ze-
wnętrznego, sporadycznie na nie reaguje; rozu-
mie nieliczne zwroty z wierszyków i piosenek z 
rozdziału 3, słabo rozumie historyjkę obrazkową, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie nazywa zawody 
znanych osób, wskazuje na obraz-
kach i nazywa elementy wyglądu 
zewnętrznego, swobodnie posługuje 
się słownictwem dotyczącym szkoły; 
posługuje się strukturami językowy-
mi z rozdziału 3, w tym strukturami 
Has she/he got..? She/He has/hasn’t 
got…Yes, she/he has, No,she/he 
hasn’t w odniesieniu do wyglądu 
zewnętrznego; nie popełnia błędów 
lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy  

Uczeń na ogół poprawnie nazywa 
zawody znanych osób, wskazuje na 
obrazkach i nazywa elementy wyglądu 
zewnętrznego, posługuje się słownic-
twem dotyczącym szkoły; na ogół 
poprawnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 3, w tym struk-
turami Has she/he got..? She/He 
has/hasn’t got…Yes, she/he has, 
No,she/he hasn’t w odniesieniu do 
wyglądu zewnętrznego; popełnia 
nieliczne błędy. 

. 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obraz-
kach i nazywa niektóre elementy wyglą-
du zewnętrznego, posługuje się niektó-
rymi słowami dotyczącym szkoły; z 
pomocą nauczyciela i nie zawsze po-
prawnie posługuje się strukturami języ-
kowymi z rozdziału 3, w tym strukturami 
Has she/he got..? She/He has/hasn’t 
got…Yes, she/he has, No,she/he hasn’t 
w odniesieniu do wyglądu zewnętrzne-
go; popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne elementy wyglądu zewnętrz-
nego, z trudnością posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 3, w tym strukturami Has 
she/he got..? She/He has/hasn’t got…Yes, 
she/he has, No,she/he hasn’t w odniesieniu do 
wyglądu zewnętrznego; popełnia bardzo liczne 
błędy 

 

Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 3 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstów dotyczących zawodów 
i wyglądu zewnętrznego znanych 
osób oraz dotyczących szkoły; pisze 
lub przepisuje nazwy zawodów, 
wyrazy opisujące wygląd zewnętrzny 
i wyrazy dotyczące szkoły; swobod-
nie pisze lub uzupełnia zdania z 
użyciem słownictwa i struktur z 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 3 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości teksty dotyczące zawodów 
i wyglądu zewnętrznego znanych osób 
oraz dotyczące szkoły; pisze lub prze-
pisuje nazwy zawodów, wyrazy opisu-
jące wygląd zewnętrzny i wyrazy 
dotyczące szkoły; pisze lub uzupełnia 
zdania z użyciem słownictwa i struktur 
z rozdziału 3, pisze tekst o swoim 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 3 wyrazów ilu-
strowanych obrazkami, z pomocą nau-
czyciela rozumie proste zdania; czę-
ściowo rozumie krótkie teksty dotyczące 
wyglądu zewnętrznego; pisze lub prze-
pisuje nazwy zawodów, wyrazy opisują-
ce wygląd zewnętrzny i dotyczące ich 
zdania z użyciem struktur z rozdziału 3, 
z pewną trudnością uzupełnia tekst o 
swoim bohaterze i jego wyglądzie; po-
pełnia liczne błędy, częściowo zakłóca-

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane po-
znanych w rozdziale 3 wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słabo rozumie krótkie teksty doty-
czące zawodów i wyglądu zewnętrznego zna-
nych osób; z trudnością pisze lub przepisuje 
nazwy zawodów oraz niektóre wyrazy związane 
z wyglądem, z trudnością przy pomocy nauczy-
ciela uzupełnia tekst o swoim bohaterze; popeł-
nia bardzo liczne błędy, zakłócające komunika-
cję, pisze bardzo niestarannie. 

.  



rozdziału 3, stosując urozmaicone 
słownictwo pisze tekst o swoim 
bohaterze opisując wygląd ze-
wnętrzny; nie popełnia błędów lub 
sporadycznie popełnia drobne błędy 
językowe lub zapisu, zachowuje 
odpowiednią staranność 

. 

bohaterze opisując wygląd zewnętrz-
ny; popełnia nieliczne błędy, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji, za-
chowuje pewną staranność 

 

jące komunikację, nie zachowuje odpo-
wiedniej staranności 

 

UNIT 4 Meal times 

CEL KSZTAŁCENIA WG NO-
WEJ PODSTAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat posiłków i tego co je na śnia-
danie, lunch i obiad, nazywa posiłki i 
produkty żywnościowe, pyta o upo-
dobania i nawyki żywieniowe oraz 
pory posiłków; udziela odpowiedzi, 
pyta o godzinę, podaje pełne godzi-
ny, wypowiada się na temat budowy 
ciała ludzkiego i funkcji niektórych 
organów, reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując 
płynnie poprawne zwroty, recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewa piosenkę z rozdziału 4 z 
nagraniem lub samodzielnie, odgry-
wa rolę postaci z historyjki, nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy niezakłócają-
ce komunikacji. 

Uczeń wypowiada się na temat posił-
ków i tego co je na śniadanie, lunch i 
obiad, nazywa posiłki i produkty żyw-
nościowe, pyta na ogół poprawnie o 
upodobania i nawyki żywieniowe oraz 
pory posiłków i udziela odpowiedzi, 
pyta o godzinę, podaje pełne godziny, 
wypowiada się na temat budowy ciała 
ludzkiego, reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując po-
prawne zwroty, recytuje wierszyki i 
łamańce językowe oraz śpiewa pio-
senkę z rozdziału 4 z nagraniem, 
odgrywa rolę postaci z historyjki, 
popełnia nieliczne błędy językowe i/lub 
fonetyczne, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat posiłków i tego co je na 
śniadanie, lunch i obiad, nazywa niektó-
re posiłki i produkty żywnościowe; przy 
pomocy nauczyciela pyta o upodobania i 
nawyki żywieniowe i stara się udzielać 
odpowiedzi, próbuje pytać o godzinę i 
podawać pełną godzinę oraz wypowia-
dać się na temat budowy ciała ludzkie-
go; usiłuje recytować wierszyki i łamań-
ce językowe oraz śpiewać piosenkę z 
rozdziału 4 z nagraniem, usiłuje odegrać 
rolę postaci z historyjki, popełnia liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które czę-
ściowo zakłócają komunikację 

 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
posiłków i tego co je na śniadanie, lunch i obiad, 
podaje nieliczne słowa dotyczące posiłków; przy 
pomocy nauczyciela z trudnością pyta o godziny 
posiłków oraz upodobania żywieniowe i udziela 
odpowiedzi; sporadycznie reaguje na wypowie-
dzi kolegów i nauczyciela stosując przy tym 
często niepoprawne zwroty, recytowanie rymo-
wanek i śpiewanie piosenek sprawia mu duży 
problem, popełnia bardzo liczne, zakłócające 
komunikację błędy językowe i fonetyczne.  

 

Słuchanie 

 

Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie rea-
guje, wskazuje właściwe wyrazy, 
ilustracje i elementy ilustracji pod-
czas słuchania nagrań, rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów doty-
czące posiłków, upodobań i nawy-
ków żywieniowych i poprawnie na 
nie reaguje, rozumie podawane 
godziny, rozumie treść wierszyków i 
piosenek z rozdziału 4, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę obraz-
kową, nie popełnia błędów lub spo-
radycznie popełnia drobne błędy  

 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące pór posił-
ków, upodobań oraz nawyków żywie-
niowych i poprawnie na nie reaguje; 
na ogół rozumie treść wierszyków i 
piosenek z rozdziału 4, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę obrazko-
wą, popełnia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, 
wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące pór posiłków i upodobań 
żywieniowych, nie zawsze poprawnie na 
nie reaguje, rozumie niektóre zwroty z 
wierszyków i piosenek z rozdziału 4, 
częściowo rozumie i próbuje odgrywać 
słuchaną historyjkę obrazkową, popełnia 
liczne błędy. 

 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 
nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi i pytania kolegów dotyczące pór 
posiłków i upodobań żywieniowych,, sporadycz-
nie na nie reaguje; rozumie nieliczne zwroty z 
wierszyków i piosenek z rozdziału 4, słabo ro-
zumie historyjkę obrazkową, popełnia bardzo 
liczne błędy. 

 



Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa posiłki i produk-
ty żywnościowe, swobodnie posłu-
guje się słownictwem dotyczącym 
budowy ciała ludzkiego; posługuje 
się strukturami językowymi z roz-
działu 4, w tym strukturami What 
time is it? What time do you have..? 
I have … at…; What do you have 
for..? I have…for.. Do you like…? I 
(don’t) like… w odniesieniu do posił-
ków i produktów żywnościowych; nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy  

Uczeń na ogół poprawnie nazywa 
posiłki i produkty żywnościowe i wska-
zuje je na obrazkach, posługuje się 
słownictwem dotyczącym budowy 
ciała ludzkiego; na ogół poprawnie 
posługuje się strukturami językowymi z 
rozdziału 4, w tym strukturami What 
time is it? What time do you have..? I 
have … at…; What do you have for..? 
I have…for.. Do you like…? I (don’t) 
like… w odniesieniu do posiłków i 
produktów żywnościowych; popełnia 
nieliczne błędy. 

. 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obraz-
kach i nazywa niektóre posiłki i produkty 
żywnościowe, nazywa niektóre części 
ciała człowieka; z pomocą nauczyciela i 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 4, w 
tym strukturami What time is it? What 
time do you have..? I have … at…; What 
do you have for..? I have…for.. Do you 
like…? I (don’t) like… w odniesieniu do 
posiłków i produktów żywnościowych; 
popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne produkty żywnościowe, z 
trudnością posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału 4, w tym strukturami What time is it? 
What time do you have..? I have … at…; What 
do you have for..? I have…for.. Do you like…? I 
(don’t) like… w odniesieniu do posiłków i produk-
tów spożywczych; popełnia bardzo liczne błędy 

 

Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 4 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstów dotyczących posiłków i 
nawyków żywieniowych; swobodnie 
pisze lub przepisuje nazwy posiłków 
i potraw, a także części ciała oraz 
zdania z użyciem słownictwa i struk-
tur z rozdziału 4; stosując urozmai-
cone słownictwo pisze tekst o swo-
ich nawykach żywieniowych i porach 
spożywania posiłków; nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy językowe lub zapisu, 
zachowuje odpowiednią staranność 

 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 4 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości teksty dotyczące posiłków i 
nawyków żywieniowych; pisze lub 
przepisuje nazwy posiłków i potraw 
oraz części ciała; pisze lub uzupełnia 
zdania z użyciem słownictwa i struktur 
z rozdziału 4, pisze tekst o swoich 
nawykach żywieniowych i porach 
spożywania posiłków; popełnia nie-
liczne błędy językowe i/lub zapisu, 
które na ogół nie zakłócają komunika-
cji, zachowuje pewną staranność 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 4 wyrazów ilu-
strowanych obrazkami; z pomocą nau-
czyciela rozumie proste zdania; czę-
ściowo rozumie krótkie teksty dotyczące 
posiłków i nawyków żywieniowych; pisze 
lub przepisuje nazwy posiłków i potraw i 
dotyczące ich zdania z użyciem struktur 
z rozdziału 4, z pewną trudnością uzu-
pełnia tekst o swoich nawykach żywie-
niowych; popełnia liczne błędy, częścio-
wo zakłócające komunikację, nie za-
chowuje odpowiedniej staranności 

 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane po-
znanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słabo rozumie krótkie teksty doty-
czące posiłków i nawyków żywieniowych; z 
trudnością pisze lub przepisuje nazwy posiłków i 
produktów spożywczych, z trudnością przy 
pomocy nauczyciela uzupełnia tekst o swoich 
zwyczajach żywieniowych; popełnia bardzo 
liczne błędy zakłócające komunikację, pisze 
bardzo niestarannie. 

. 

 

UNIT 5 Daily routine 

CEL KSZTAŁCENIA WG NO-
WEJ PODSTAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat typowego dnia, nazywa co-
dzienne czynności, pyta o rozkład 
dnia; udziela odpowiedzi, pyta o 
godzinę, podaje godziny z dokład-
nością do kwadransa, wypowiada 
się swobodnie na temat krajobrazu 
nadmorskiego i plaż; reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela 
stosując płynnie poprawne zwroty, 
recytuje wierszyki i łamańce języko-
we oraz śpiewa piosenkę z rozdziału 
5 z nagraniem lub samodzielnie, 
odgrywa rolę postaci z historyjki, nie 

Uczeń wypowiada się na temat typo-
wego dnia, nazywa codzienne czyn-
ności, pyta na ogół poprawnie o roz-
kład dnia i udziela odpowiedzi, pyta o 
godzinę, podaje godziny z dokładno-
ścią do kwadransa, wypowiada się na 
temat krajobrazu nadmorskiego i plaż, 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując poprawne zwro-
ty, recytuje wierszyki i łamańce języ-
kowe oraz śpiewa piosenkę z rozdzia-
łu 5 z nagraniem, odgrywa rolę postaci 
z historyjki, popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub fonetyczne, które na 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat typowego dnia, nazywa 
niektóre codzienne czynności, przy 
pomocy nauczyciela pyta o rozkład dnia 
i stara się udzielać odpowiedzi; próbuje 
pytać o godzinę i podawać godzinę oraz 
wypowiadać się na temat krajobrazu 
nadmorskiego i plaż; usiłuje recytować 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewać piosenkę z rozdziału 5 z nagra-
niem, usiłuje odegrać rolę postaci z 
historyjki, popełnia liczne błędy językowe 
i fonetyczne, które częściowo zakłócają 
komunikację 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
typowego dnia, podaje nieliczne nazwy czynno-
ści dnia codziennego, przy pomocy nauczyciela 
z trudnością pyta o godziny i rozkład dnia; nieu-
dolnie udziela odpowiedzi; sporadycznie reaguje 
na wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując 
przy tym często niepoprawne zwroty, recytowa-
nie rymowanek i śpiewanie piosenek sprawia mu 
duży problem, popełnia bardzo liczne, zakłóca-
jące komunikację błędy językowe i fonetyczne 

 



popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy niezakłócają-
ce komunikacji. 

 

ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

 

Słuchanie 

 

Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie rea-
guje, wskazuje właściwe wyrazy, 
ilustracje i elementy ilustracji pod-
czas słuchania nagrań, rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów doty-
czące codziennych czynności i 
poprawnie na nie reaguje, rozumie 
podawane godziny, rozumie treść 
wierszyków i piosenki z rozdziału 5, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyj-
kę obrazkową, nie popełnia błędów 
lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące czynności 
dnia codziennego i poprawnie na nie 
reaguje; rozumie podawane godziny, 
na ogół rozumie treść wierszyków i 
piosenki z rozdziału 5, rozumie i od-
grywa słuchaną historyjkę obrazkową, 
popełnia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, 
wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące codziennych czynności, nie 
zawsze poprawnie na nie reaguje, ro-
zumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenki z rozdziału 5, częściowo rozu-
mie i próbuje odgrywać słuchaną histo-
ryjkę obrazkową, popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 
nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi i pytania kolegów dotyczące typo-
wego dnia, sporadycznie na nie reaguje; rozu-
mie nieliczne zwroty z wierszyków i piosenek z 
rozdziału 5, słabo rozumie historyjkę obrazkową, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa czynności dnia 
codziennego, swobodnie posługuje 
się słownictwem dotyczącym typo-
wego dnia oraz krajobrazu nadmor-
skiego; podaje godziny z dokładno-
ścią do kwadransa, posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
5, w tym strukturami What time do 
you…? He/she (gets up) at... I (get 
up) … at…; It’s half past… w odnie-
sieniu do rozkładu dnia; nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy. 

Uczeń na ogół poprawnie nazywa 
codzienne czynności i wskazuje je na 
obrazkach, posługuje się słownictwem 
dotyczącym krajobrazu nadmorskiego; 
podaje godziny z dokładnością do 
kwadransa; na ogół poprawnie posłu-
guje się strukturami językowymi z 
rozdziału 5, w tym strukturami What 
time do you…? He/she (gets up) at... I 
(get up) … at…; It’s half past w odnie-
sieniu do posiłków i produktów żywno-
ściowych; popełnia nieliczne błędy. 

. 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obraz-
kach i nazywa niektóre czynności dnia 
codziennego, nazywa niektóre elementy 
krajobrazu nadmorskiego; z pomocą 
nauczyciela i nie zawsze poprawnie 
posługuje się strukturami językowymi z 
rozdziału 5, w tym strukturami What time 
do you…? He/she (gets up) at... I (get 
up) … at…; It’s half past … w odniesie-
niu do typowego dnia; popełnia liczne 
błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne czynności dnia codziennego, z 
trudnością posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału 5, w tym strukturami What time do 
you…? He/she (gets up) at... I (get up) … at…; 
It’s half past … w odniesieniu do typowego dnia; 
popełnia bardzo liczne błędy 

 

Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 5 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstów dotyczących rozkładu 
typowego dnia; swobodnie pisze lub 
przepisuje nazwy codziennych 
czynności, a także nazwy elemen-
tów krajobrazu nadmorskiego oraz 
zdania z użyciem słownictwa i struk-
tur z rozdziału 5; stosując urozmai-
cone słownictwo pisze tekst o swoim 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 5 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości teksty dotyczące rozkładu 
typowego dnia; pisze lub przepisuje 
nazwy codziennych czynności, a także 
nazwy elementów krajobrazu nadmor-
skiego; pisze lub uzupełnia zdania z 
użyciem słownictwa i struktur z roz-
działu 5, pisze tekst o swoim rozkła-
dzie dnia; popełnia nieliczne błędy 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 5 wyrazów ilu-
strowanych obrazkami; z pomocą nau-
czyciela rozumie proste zdania; czę-
ściowo rozumie krótkie teksty dotyczące 
typowego rozkładu dnia; pisze lub prze-
pisuje nazwy codziennych czynności i 
dotyczące ich zdania z użyciem struktur 
z rozdziału 5, z pewną trudnością uzu-
pełnia tekst o swoim typowym dniu; 
popełnia liczne błędy, częściowo zakłó-
cające komunikację, nie zachowuje 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane po-
znanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słabo rozumie krótkie teksty doty-
czące typowego dnia; z trudnością pisze lub 
przepisuje nazwy codziennych czynności, z 
trudnością przy pomocy nauczyciela uzupełnia 
tekst o swoim typowym dniu; popełnia bardzo 
liczne błędy, zakłócające komunikację, pisze 
bardzo niestarannie. 

 



rozkładzie dnia; nie popełnia błędów 
lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy językowe lub zapisu, zacho-
wuje odpowiednią staranność. 

 

językowe i/lub zapisu, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji, zachowuje 
pewną staranność. 

. 

odpowiedniej staranności. 

 

UNIT 6 Wild animals 

CEL KSZTAŁCENIA WG NO-
WEJ PODSTAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat wyglądu i umiejętności dzikich 
zwierząt, nazywa gatunki zwierząt i 
ich części ciała, pyta o wygląd i 
umiejętności zwierząt; udziela od-
powiedzi, wypowiada się swobodnie 
na temat różnych siedlisk zwierząt; 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując płynnie po-
prawne zwroty, recytuje wierszyki i 
łamańce językowe oraz śpiewa 
piosenkę z rozdziału 6 z nagraniem 
lub samodzielnie; odgrywa rolę 
postaci z historyjki, nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy niezakłócające komu-
nikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na temat wyglą-
du i umiejętności dzikich zwierząt, 
nazywa gatunki zwierząt i ich części 
ciała, pyta na ogół poprawnie o wygląd 
i umiejętności zwierząt oraz udziela 
odpowiedzi; wypowiada się na temat 
różnych siedlisk zwierząt, reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela 
stosując poprawne zwroty; recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewa piosenkę z rozdziału 6 z na-
graniem; odgrywa rolę postaci z histo-
ryjki, popełnia nieliczne błędy języko-
we i/lub fonetyczne, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat wyglądu i umiejętności 
dzikich zwierząt, nazywa niektóre gatun-
ki zwierząt i ich części ciała, przy pomo-
cy nauczyciela pyta o wygląd i umiejęt-
ności zwierząt; stara się udzielać odpo-
wiedzi, próbuje wypowiadać się na temat 
siedlisk zwierząt; usiłuje recytować 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewać piosenkę z rozdziału 6 z nagra-
niem, usiłuje odegrać rolę postaci z 
historyjki, popełnia liczne błędy językowe 
i fonetyczne, które częściowo zakłócają 
komunikację 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
wyglądu i umiejętności dzikich zwierząt, podaje 
nieliczne nazwy zwierząt i ich części ciała, przy 
pomocy nauczyciela z trudnością pyta wygląd i 
umiejętności zwierząt; nieudolnie udziela odpo-
wiedzi; sporadycznie reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując przy tym często 
niepoprawne zwroty, recytowanie rymowanek i 
śpiewanie piosenek sprawia mu duży problem, 
popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację 
błędy językowe i fonetyczne 

 

Słuchanie 

 

Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie rea-
guje, wskazuje właściwe wyrazy, 
ilustracje i elementy ilustracji pod-
czas słuchania nagrań, rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów doty-
czące wyglądu, umiejętności i śro-
dowiska dzikich zwierząt i poprawnie 
na nie reaguje, rozumie treść wier-
szyków i piosenki z rozdziału 6, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyj-
kę obrazkową, nie popełnia błędów 
lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące wyglądu, 
umiejętności i środowiska dzikich 
zwierząt, poprawnie na nie reaguje; na 
ogół rozumie treść wierszyków i pio-
senki z rozdziału 6, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, popeł-
nia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, 
wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące wyglądu i umiejętności dzikich 
zwierząt; nie zawsze poprawnie na nie 
reaguje, rozumie niektóre zwroty z 
wierszyków i piosenki z rozdziału 6, 
częściowo rozumie i próbuje odgrywać 
słuchaną historyjkę obrazkową, popełnia 
liczne błędy 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nau-
czyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 
nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi i pytania kolegów dotyczące wyglą-
du i umiejętności dzikich zwierząt; sporadycznie 
na nie reaguje; rozumie nieliczne zwroty z wier-
szyków i piosenek z rozdziału 6, słabo rozumie 
historyjkę obrazkową, popełnia bardzo liczne 
błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa gatunki dzikich 
zwierząt, swobodnie posługuje się 
słownictwem dotyczącym umiejętno-
ści i wyglądu zwierząt oraz ich natu-
ralnych siedlisk, posługuje się struk-
turami językowymi z rozdziału 6, w 

Uczeń na ogół poprawnie nazywa 
gatunki zwierząt i wskazuje je na 
obrazkach, posługuje się słownictwem 
dotyczącym umiejętności i wyglądu 
zwierząt oraz ich naturalnych siedlisk; 
na ogół poprawnie posługuje się struk-
turami językowymi z rozdziału 6, w tym 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obraz-
kach i nazywa niektóre gatunki dzikich 
zwierząt, nazywa niektóre elementy ich 
wyglądu oraz niektóre umiejętności; z 
pomocą nauczyciela i nie zawsze po-
prawnie posługuje się strukturami języ-
kowymi z rozdziału 6, w tym strukturami 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne dzikie zwierzęta oraz charakte-
rystyczne cechy ich wyglądu, z trudnością po-
sługuje się strukturami językowymi z rozdziału 6, 
w tym strukturami It’s (big) It’s got (a tail). Has it 
got (stripes)…? Can it (fly)? It can/can’t (fly).  w 
odniesieniu do wyglądu zwierząt oraz ich umie-



tym strukturami It’s (big) It’s got (a 
tail). Has it got (stripes)…? Can it 
(fly)? It can/can’t (fly). w odniesieniu 
do opisu wyglądu zwierząt oraz ich 
umiejętności; nie popełnia błędów 
lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy.. 

strukturami It’s (big) It’s got (a tail). 
Has it got (stripes)…? Can it (fly)? It 
can/can’t (fly). w odniesieniu do opisu 
wyglądu zwierząt oraz ich umiejętno-
ści; popełnia nieliczne błędy. 

 

It’s (big) It’s got (a tail). Has it got (strip-
es)…? Can it (fly)? It can/can’t (fly). w 
odniesieniu do opisu wyglądu zwierząt 
oraz ich umiejętności; popełnia liczne 
błędy. 

 

jętności; popełnia bardzo liczne błędy 

 

Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 6 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstów odnoszących się do 
opisu wyglądu i umiejętności zwie-
rząt; swobodnie pisze lub przepisuje 
nazwy gatunków zwierząt, a także 
nazwy elementów ich wyglądu oraz 
zdania z użyciem słownictwa i struk-
tur z rozdziału 6; stosując urozmai-
cone słownictwo, pisze informację o 
wybranym zwierzęciu z opisem jego 
wyglądu, umiejętności oraz środowi-
ska zamieszkania; nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy językowe lub zapisu, 
zachowuje odpowiednią staranność 

. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 6 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości teksty dotyczące opisu 
wyglądu i umiejętności zwierząt; pisze 
lub przepisuje nazwy gatunków zwie-
rząt, a także nazwy elementów ich 
wyglądu; pisze lub uzupełnia zdania z 
użyciem słownictwa i struktur z roz-
działu 6, pisze informację o wybranym 
zwierzęciu opisując jego wygląd, 
umiejętności oraz środowisko za-
mieszkania; popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub zapisu, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji, zachowuje 
pewną staranność 

. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 6 wyrazów ilu-
strowanych obrazkami; z pomocą nau-
czyciela rozumie proste zdania; czę-
ściowo rozumie krótkie teksty dotyczące 
wyglądu i umiejętności zwierząt; pisze 
lub przepisuje nazwy niektórych gatun-
ków zwierząt i ich części ciała oraz 
dotyczące ich zdania z użyciem struktur 
z rozdziału 6; z pewną trudnością uzu-
pełnia tekst o wyglądzie i umiejętno-
ściach wybranego zwierzęcia; popełnia 
liczne błędy, częściowo zakłócające 
komunikację, nie zachowuje odpowied-
niej staranności 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane po-
znanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słabo rozumie krótkie teksty doty-
czące dzikich zwierząt, ich wyglądu i umiejętno-
ści; z trudnością pisze lub przepisuje nieliczne 
nazwy gatunków zwierząt i ich części ciała, z 
trudnością przy pomocy nauczyciela uzupełnia 
tekst o wyglądzie i umiejętnościach wybranego 
zwierzęcia; popełnia bardzo liczne błędy, zakłó-
cające komunikację, pisze bardzo niestarannie. 

 

 


