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Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo 
dobra 

Ocena celująca 

Słownictwo i 
gramatyka: 
państwa i 
narodowości, 
przedmioty szkolne, 
alfabet, zaimki 
osobowe, numery od 
1-100, czas, 
przedimki: a/an/the, 
przymiotniki 
dzierżawcze,, 
miesiące, czasownik 
‘to be’, 
prezentowanie 
siebie, rodzina, 
wygląd zewnętrzny, 
zwrot  ‘have got’, 
rzeczowniki liczby 
mnogiej, Brytyjska 
rodzina Królewska,  
opis siebie i swojej 
rodziny, opisywać 
gatunki zwierząt, opis 
super bohatera, 
pomieszczenia w 
domu oraz 
wyposażenie, zwroty 
There is, There are, 
przedimki some/any, 
tworzy dialog o 
nowym domu oraz 
pisze  e-mail, opisuje 
codzienne czynności, 
jedzenie i napoje, 
przygotowanie 
posiłków, przybory 
kuchenne, czas 
Pesent simple, pisze 
krótki tekst o 
ulubionej potrawie, 
wyrażanie upodobań 
oraz poleceń,  czas 
wolny, czas Present 
Continuous, przyimki 
ruchu, pocztówka z 
wakacji. 
 
Uczeń zna 
ograniczona liczbę 
podstawowych słów i 

Słownictwo i 
gramatyka: 
państwa i 
narodowości, 
przedmioty szkolne, 
alfabet, zaimki 
osobowe, numery od 
1-100, czas, 
przedimki: a/an/the, 
przymiotniki 
dzierżawcze,, 
miesiące, czasownik 
‘to be’, 
prezentowanie 
siebie, rodzina, 
wygląd zewnętrzny, 
zwrot  ‘have got’, 
rzeczowniki liczby 
mnogiej, Brytyjska 
rodzina Królewska,  
opis siebie i swojej 
rodziny, opisywać 
gatunki zwierząt, opis 
super bohatera, 
pomieszczenia w 
domu oraz 
wyposażenie, zwroty 
There is, There are, 
przedimki some/any, 
tworzy dialog o 
nowym domu oraz e-
mail, opisuje 
codzienne czynności, 
jedzenie i napoje, 
przygotowanie 
posiłków, przybory 
kuchenne, czas 
Pesent simple, pisze 
krótki tekst o 
ulubionej potrawie, 
wyrażanie upodobań 
oraz poleceń,  czas 
wolny, czas Present 
Continuous, przyimki 
ruchu, pocztówka z 
wakacji. 
   
Uczeń zna część 
wprowadzanych słów 
oraz wyrażeń,  

Słownictwo i 
gramatyka: 
państwa i 
narodowości, 
przedmioty szkolne, 
alfabet, zaimki 
osobowe, numery od 
1-100, czas, 
przedimki: a/an/the, 
przymiotniki 
dzierżawcze,, 
miesiące, czasownik 
‘to be’, 
prezentowanie 
siebie, rodzina, 
wygląd zewnętrzny, 
zwrot  ‘have got’, 
rzeczowniki liczby 
mnogiej, Brytyjska 
rodzina Królewska,  
opis siebie i swojej 
rodziny, opisywać 
gatunki zwierząt, opis 
super bohatera, 
pomieszczenia w 
domu oraz 
wyposażenie, zwroty 
There is, There are, 
przedimki some/any, 
tworzy dialog o 
nowym domu oraz 
pisze  e-mail, opisuje 
codzienne czynności, 
jedzenie i napoje, 
przygotowanie 
posiłków, przybory 
kuchenne, czas 
Pesent simple, pisze 
krótki tekst o 
ulubionej potrawie, 
wyrażanie upodobań 
oraz poleceń,  czas 
wolny, czas Present 
Continuous, przyimki 
ruchu, pocztówka z 
wakacji. 
   
   
Uczeń zna większość 
wprowadzanych słów 

Słownictwo i 
gramatyka; 
państwa i 
narodowości, 
przedmioty szkolne, 
alfabet, zaimki 
osobowe, numery od 
1-100, czas, 
przedimki: a/an/the, 
przymiotniki 
dzierżawcze,, 
miesiące, czasownik 
‘to be’, 
prezentowanie 
siebie, rodzina, 
wygląd zewnętrzny, 
zwrot  ‘have got’, 
rzeczowniki liczby 
mnogiej, Brytyjska 
rodzina Królewska,  
opis siebie i swojej 
rodziny, opisywać 
gatunki zwierząt, opis 
super bohatera, 
pomieszczenia w 
domu oraz 
wyposażenie, zwroty 
There is, There are, 
przedimki some/any, 
tworzy dialog o 
nowym domu oraz 
pisze  e-mail, opisuje 
codzienne czynności, 
jedzenie i napoje, 
przygotowanie 
posiłków, przybory 
kuchenne, czas 
Pesent simple, pisze 
krótki tekst o 
ulubionej potrawie, 
wyrażanie upodobań 
oraz poleceń,  czas 
wolny, czas Present 
Continuous, przyimki 
ruchu, pocztówka z 
wakacji. 
   
 Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone słowa 
oraz wyrażenia, 

Słownictwo i 
gramatyka; 
państwa i 
narodowości, 
przedmioty szkolne, 
alfabet, zaimki 
osobowe, numery od 
1-100, czas, 
przedimki: a/an/the, 
przymiotniki 
dzierżawcze,, 
miesiące, czasownik 
‘to be’, 
prezentowanie 
siebie, rodzina, 
wygląd zewnętrzny, 
zwrot  ‘have got’, 
rzeczowniki liczby 
mnogiej, Brytyjska 
rodzina Królewska,  
opis siebie i swojej 
rodziny, opisywać 
gatunki zwierząt, opis 
super bohatera, 
pomieszczenia w 
domu oraz 
wyposażenie, zwroty 
There is, There are, 
przedimki some/any, 
tworzy dialog o 
nowym domu oraz e-
mail, opisuje 
codzienne czynności, 
jedzenie i napoje, 
przygotowanie 
posiłków, przybory 
kuchenne, czas 
Pesent simple, pisze 
krótki tekst o 
ulubionej potrawie, 
wyrażanie upodobań 
oraz poleceń,  czas 
wolny, czas Present 
Continuous, przyimki 
ruchu, pocztówka z 
wakacji. 
 
Uczeń doskonale zna 
wszystkie 
wprowadzone słowa i 



wyrażeń, popełnia 
liczne błędy w ich 
zapisie i wymowie, 
zna najprostsze 
struktury 
gramatyczne , 
popełnia szereg 
błędów 
gramatycznych. 
 
Uczeń rozumie 
polecenia 
nauczyciela, w małym 
stopniu rozwiązuje 
zadania ze słuchania,. 
Wypowiedzi są 
krótkie i nie 
uformowane 
gramatycznie, używa 
pojedynczych 
wyrazów, a jego 
wypowiedzi nie są 
logiczne.   

popełnia sporo 
błędów w ich zapisie i 
wymowie, zna 
niektóre struktury 
gramatyczne, w 
trudniejszych 
zdaniach popełnia 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 
 
Rozumie polecania 
nauczyciela, 
częściowo rozwiązuje 
zadania ze słuchu 
oraz z czytania. 
Wypowiedzi nie są 
zbyt płynne, ale 
zrozumiałe, uczeń 
stosuje słownictwo 
zgodne, co do formy 
wypowiedzi. Uczeń 
popełnia błędy 
leksykalno- -
gramatyczne , które  
w małym stopniu 
wpływają na styl 
wypowiedzi. 
 

oraz wyrażeń,  
poprawnie je zapisuje 
i wymawia, zna 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne, 
popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. Uczeń 
rozumie polecenia 
nauczyciela, bez 
większych 
problemów 
rozwiązuje zadania ze 
słuchania i czytania. 
Jego wypowiedzi są 
dość płynne, prace 
pisemne mają 
zachowaną 
odpowiednią 
strukturę. 
Potrafi odszukać 
najważniejsze 
informacje, jego 
wypowiedzi są 
logiczne i spójne, 
uczeń potrafi 
stosować 
odpowiednie formy 
gramatyczne. 

poprawnie je 
zapisuje, zdarzy się 
popełnić błędy 
leksykalno-
gramatyczne. 
Rozumie polecenia 
nauczyciela, robi  
niewielkie 
pojedyncze błędy w 
ćwiczeniach na 
czytanie i słuchanie. 
Wypowiedzi i pracę 
pisemne są płynne i 
maja odpowiednią 
strukturę, uczeń 
przekazuje i uzyskuje 
wszystkie wymagane 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury. 

wyrażenia, 
bezbłędnie je 
zapisuje i wymawia, 
stosując przy tym 
wszystkie poznane 
struktury 
gramatyczne oraz 
wyrażenia. Bez 
problemu rozumie 
polecenia 
nauczyciela, 
bezbłędnie wykonuje 
ćwiczenia ze słuchu 
oraz czytania.  
Wypowiedzi pisemne 
są jasne i przejrzyste, 
natomiast jego 
wypowiedzi są 
logiczne i spójne. We 
wszystkich rodzajach 
wypowiedzi stosuje 
odpowiednie zasady 
gramatyczno-
leksykalne. 

 


