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PSO – Przedmiotowy System Oceniania 

z języka angielskiego,  

II etap edukacyjny, klasy IV- VIII 

od 1 września 2017 r. 

 

 

 

1. Ogólne założenia 

Skuteczne porozumiewanie się w języku obcym nowożytnym – zarówno w mowie, 

jak i w piśmie – stanowi nadrzędny cel kształcenia językowego na wszystkich etapach 

edukacyjnych wyodrębnionych w podstawie programowej. Tak zarysowany cel 

sprawia, że język obcy nowożytny powinien być przede wszystkim traktowany jako 

narzędzie umożliwiające uczniowi osiągnięcie różnych, właściwych dla danej sytuacji 

i motywacji, celów komunikacyjnych. Założenie to nie wyklucza jednoczesnego 

dążenia do osiągania przez ucznia coraz wyższego stopnia poprawności językowej, 

choć z pewnością, zwłaszcza na początkowych etapach procesu kształcenia 

językowego, będzie to poprawność w zakresie 

kilku, kilkunastu najprostszych struktur. (Podstawa programowa kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, 2017) 

 

2. Opis osiągnięć uczniów – klasa IV- VIII  

W klasach IV-VIII obowiązuje skala ocen 1-6 przy stawianiu ocen bieżących. Klasyfikowanie 

śródroczne i roczne polega  na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i wystawieniu oceny 

klasyfikacyjnej zgodnie z kryteriami ocen/ stopni szkolnych ujętymi w WSO.  

Należy założyć, że po ukończeniu II etapu edukacyjnego niektórzy uczniowie osiągną 

minimalny poziom umiejętności. Jednakże nacisk należy położyć na to, co osiągnęli i co są w stanie 

wyrazić w danym języku, a nie na to, czego nie potrafią. Naszym celem jest zachęcić dzieci do 

dalszego rozwoju wskazując, co do tej pory osiągnęły i w jaki sposób mogą kontynuować naukę 

języka obcego.  

Cele ogólne i szczegółowe  kształcenia i wychowania wymagane od ucznia oraz treści 

nauczania sprawności językowych i środków leksykalno- gramatycznych zostały precyzyjnie 

określone w Programach Nauczania Języka Angielskiego dla II etapu Edukacyjnego dla klas IV-VIII  

w SP zgodnego z Nową Podstawą Programową wyd. Oxford (Rozporządzenie MEN z dnia 

14.02.2017r.). Zaś szczegółowy opis wymagań podstawowych i ponadpodstawowych i kryteria ocen 

cząstkowych zawierają plany wynikowe dla danego podręcznika w poszczególnych klasach od IV do 

VIII.   
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3. Obszary aktywności 

Zgodnie z zasadami ustalonymi w WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania), sprawdzanie i 

ocenianie uczniów odbywa się na dwa sposoby 

 a) na bieżąco:  

- by pomoc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne wskazówki, 

nad czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawczej i pomocy);  

- by przekazać rodzicom / opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, a 

także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę;  

- by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwości doboru 

materiałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba;  

b) okresowo: 

- by przekazać uczniowi, rodzicom / opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności i 

osiągnięć w języku angielskim pod koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru / roku 

szkolnego /danego cyklu nauczania);  

- by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki.  

Ocenie podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia:  

 słownictwo,  

 gramatyka,  

 sprawności językowe: słuchanie, mówienie (akcent i wymowa), czytanie i pisanie 

 umiejętność samodzielnego uczenia się i samooceny postępów nauczania,  

 aktywność na zajęciach i pilność. 

 poprzez wypowiedzi ustnej i pisemne takie jak: 

 odpowiedzi ustne,  

 sprawdziany,  

 kartkówki,  

 zadane prace domowe, stanowiące dowód pracy własnej ucznia 

 ćwiczenia wykonywane w klasie,  

 prace projektowe indywidualne i grupowe, podczas których uczniowie wykorzystują wiedzę 

zdobytą na lekcji bądź inne źródła takie jak Internet, czasopisma czy leksykony. 

 sprawdzenie zeszytu,  

 zarówno wypowiedzi ustne, jak i pisemne uczniów.  

 

4. Narzędzia pomiaru. 

a) Testy sprawdzające i krótkie sprawdziany.  

Każdy test osiągnięć uczniów powinien być tak skonstruowany, aby sprawdzał stopień 

opanowania wszystkich sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie.  
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Krótkie sprawdziany mają sprawdzić bieżące postępy w nauce  i dotyczą zazwyczaj 

opanowania jednej ze sprawności językowych bądź treści leksykalno- gramatycznych.  

Normy procentowe ustalone dla zaliczenia poszczególnych poziomów wymagań w testach 

sprawdzających i krótkich sprawdzianach wynoszą:  

 

                         Ocena: 

Niedostateczna 0-39% poprawnych odpowiedzi 

Dopuszczająca 40-50% poprawnych odpowiedzi 

Dostateczna 51-69% poprawnych odpowiedzi 

Dobra 70-84% poprawnych odpowiedzi 

Bardzo dobra 85-100% poprawnych odpowiedzi 

Celująca powyżej 100% 

 

b) Aspekty językowe  

Pod hasłem aspekty językowe, należy rozumieć następujące sprawności: 

 Słuchania  

 Czytania 

 Pisania  

 Mówienia i wymowy 

 oraz aspekt leksykalno- gramatyczny niezbędny do poprawnego posługiwania się językiem.  

Sprawdzane są poprzez obserwację i ocenę pracy ucznia na zajęciach oprócz standardowych 

sprawdzianów, testów itp. Poniżej przedstawia ogólny opis wymagań Poniższe kryteria oceny dla 

poszczególnego aspektu językowego używane są w połączeniu z treściami nauczania oraz 

odpowiednim poziomem osiągnięć (klasa 6 podstawowy lub ponadpodstawowy; klasa 8 podstawowy 

lub pełny). 

Skala ocen koniec klasy 6 

Proszę zauważyć, że w przypadku umiejętności receptywnych różnice poziomów są nieznaczne. 

Bardziej widocznie uwypuklają się w umiejętnościach produktywnych.  

Znajomość środków językowych  

5 Uczeń potrafi: 

• dobrze opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy 

twierdzące i przeczące, w ćwiczeniach kontrolowanych, choć popełnia błędy podczas 

rozmowy; 

• budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach 

kontrolowanych, choć zdarza mu się popełniać liczne błędy podczas rozmowy; 
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• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w 

ćwiczeniach kontrolowanych; może mu się zdarzyć błąd, ale jest w stanie sam go poprawić, 

przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela; 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 

sytuacjach codziennych, choć popełnia liczne błędy; 

• dysponować ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania bardzo 

podstawowych potrzeb w typowych codziennych prostych sytuacjach życiowych, zgodnych z 

katalogiem tematów określonych w podstawie programowej. W niektórych obszarach 

znajomość słownictwa może być bardzo ograniczona, jednak uczeń próbuje wykorzystać 

krótkie, zapamiętane proste zwroty. 

4 Uczeń potrafi: 

• opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, ale może mieć 

trudności z czasem przeszłym (np. czasownikami nieregularnymi) lub formami przeczącymi. 

Zna ograniczoną liczbę czasowników; 

• dobrze opanować pytania z inwersją; może potrzebować przypominania tworzenia pytań z 

operatorem do i did. Dobre opanowanie form przeczących z czasownikiem be, może mieć 

trudności z szykiem zdania przy użyciu innych czasowników; 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w 

ćwiczeniach kontrolowanych; może mu się zdarzyć błąd, ale przy pomocy nauczyciela jest w 

stanie poprawić się; 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 

sytuacjach codziennych, choć popełnia liczne błędy; 

• dysponować bardzo ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania bardzo 

podstawowych potrzeb w typowych codziennych prostych sytuacjach życiowych, zgodnych z 

katalogiem tematów określonych w podstawie programowej. W niektórych obszarach, 

znajomość słownictwa może być bardzo ograniczona, jednak uczeń próbuje wykorzystać 

krótkie, zapamiętane proste zwroty. 

3 Uczeń potrafi: 

• w ćwiczeniach kontrolowanych opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości, 

przeszłości i przyszłości, w formach twierdzących i przeczących, mimo popełnianych błędów;  

• opanować struktury wyrażające czynności przeszłe z czasownikiem to be (past simple); w 

miarę opanować struktury wyrażające czynności przeszłe (past simple). Uczeń ma opanowane 

czasowniki regularne, chociaż zna i stosuje poprawnie ograniczoną liczbą czasowników 

nieregularnych; 

• dysponować ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania bardzo 

podstawowych potrzeb w typowych, codziennych sytuacjach życia codziennego, zgodnych z 

katalogiem tematów określonych w podstawie programowej. W niektórych obszarach 
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znajomość słownictwa może być tak ograniczona, że komunikat jest niejasny. Potrzebuje 

pomocy od rozmówcy, aby wyrazić swoje potrzeby.  

2 Uczeń potrafi: 

• opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości i przyszłości, w formach 

twierdzących i przeczących, w ćwiczeniach kontrolowanych, mimo popełnianych błędów; w 

formach przeczących popełnia bardzo dużo błędów; 

• opanować struktury wyrażające czynności przeszłe z czasownikiem to be (past simple); w 

miarę dobrze opanować struktury wyrażające czynności przeszłe (past simple), chociaż z 

bardzo ograniczoną liczbą czasowników nieregularnych (np. go, have, do); 

• dysponować bardzo ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania bardzo 

podstawowych potrzeb w typowych, codziennych sytuacjach życia codziennego, zgodnych z 

katalogiem tematów określonych w podstawie programowej. Komunikat jest często niejasny, 

fragmentaryczny. Potrzebuje pomocy od rozmówcy, aby wyrazić swoje potrzeby.  

 

Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych  

(gdy wypowiedzi są proste, krótkie, na tematy codzienne i artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka) 

5 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela; 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca i zapisać je; 

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny; 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia 

codziennego, gdy są artykułowane wyraźnie, powoli i są powtarzane; 

• sprawdzić, czy otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby 

nanieść poprawki; 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenie, informacja na dworcu, reklama itd.);  

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.);  

• określić intencję rozmówców, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez 

nauczyciela;  

• określić kontekst rozmowy (miejsce, sytuację, uczestników); 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów;  

• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego, np. ogłoszenia, instrukcji, prostego 

artykułu, listu lub innego tekstu informacyjnego lub narracyjnego, na dobrze znane mu tematy;  

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest 

prawidłowa czy nie; 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, 

broszurach) konkretne informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane;  
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• określić typ tekstu (np. ogłoszenie, artykuł, reklama, pocztówka itd.); 

• określić, do kogo jest adresowany prosty tekst; 

• określić, w jakim celu prosty tekst został napisany, przy pomocy pytania naprowadzającego 

zadanego przez nauczyciela;  

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście; 

• korzystać ze słownika, aby samodzielnie czytać tekst ze rozumieniem. 

4 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela; 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca i zapisać je; 

• napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny, ale może potrzebować więcej czasu lub 

powtórzenia; 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia 

codziennego, gdy są artykułowane wyraźnie i powoli;  

• sprawdzić, czy otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby 

nanieść poprawki po interwencji nauczyciela; 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenie, informacja na dworcu reklama itd.);  

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.); 

• określić intencję nadawcy/autora tekstu, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego 

przez nauczyciela;  

• określić kontekst rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników), ale może potrzebować pomocy 

pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela; 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów, ale nie zawsze 

skutecznie. Potrzebuje pomocy i pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela; 

• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego, ogłoszenia, instrukcji, prostego 

artykułu, listu lub innego tekstu informacyjnego lub narracyjnego, na dobrze znane mu tematy;  

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest 

prawidłowa czy nie; 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, 

broszurach) konkretne informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane. Łatwiej mu jest 

opisywać potrzebne informacje po polsku, niż po angielsku; 

• określić tekst typu (np. ogłoszenie, artykuł, reklama, pocztówka itd.);  

• określić, do kogo jest adresowany prosty tekst, przy pomocy pytania naprowadzającego 

zadanego przez nauczyciela; 

• określić, w jakim celu został napisany prosty tekst, przy pomocy pytania naprowadzającego 

zadanego przez nauczyciela;  

• określić czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście;  
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• korzystać ze słownika, aby samodzielnie czytać tekst ze rozumieniem, ale może potrzebować 

wsparcia ze strony nauczyciela. 

Uwaga: na poziomach 3 i 2 Rozumienie wypowiedzi jest podzielone na rozumienie wypowiedzi 

ustnych i rozumienie wypowiedzi pisemnych, aby różnica między 3 i 2 była bardziej zrozumiała. 

Rozumienie wypowiedzi ustnych 

Uwaga: różnica między uczniem ocenionym na 3 a uczniem ocenionym na 2 polega na ilości wsparcia 

ze strony nauczyciela, które jest mu potrzebne, aby wykonać zadanie. Uczeń oceniony na 3 potrzebuje 

mniej pomocy i jest w stanie np. szybciej znaleźć odpowiedzi. Uzyskuje więcej informacji, rozumiejąc 

więcej niż uczeń oceniony na 2, który zrozumie tylko najistotniejszą informację.  

3 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, może potrzebować powtórzenia; 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych prostych, krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia 

codziennego, gdy są artykułowane wyraźnie i powoli; 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca;  

• sprawdzić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, czy 

otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną;  

• określić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, emocje 

wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.);  

• określić intencję rozmówców, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez 

nauczyciela;  

• określić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, kontekst 

rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników). 

2 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, może potrzebować powtórzenia; 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych prostych, krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia 

codziennego, gdy są artykułowane bardzo wyraźnie, powoli i są powtarzane;  

• umie wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca;  

• sprawdzić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, czy 

otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną;  

• określić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, emocje 

wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.);  

• określić intencję rozmówców, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez 

nauczyciela;  

• określić, przy pomocy pytania naprowadzającego zadanego przez nauczyciela, kontekst 

rozmowy (miejsce, sytuację, uczestników).  

Rozumienie wypowiedzi pisemnych 

Uwaga: różnica między uczniem ocenionym na 3 i uczniem ocenionym na 2 polega na ilości wsparcia 
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ze strony nauczyciela, które jest mu potrzebne, aby wykonać zadanie. Uczeń na 3 potrzebuje mniej 

pomocy i jest w stanie np. szybciej znaleźć odpowiedzi. Czasem jest w stanie pracować bez wsparcia. 

Uzyskuje więcej informacji, rozumiejąc więcej niż ucznia ocenionego na 2, który zrozumie tylko 

najistotniejszą informację i to przy pomocy nauczyciela.  

3 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć ogólny sens bardzo krótkiego i prostego kilkuzdaniowego tekstu, np. ulotki 

reklamowej, jadłospisu, ogłoszenia, rozkładu jazdy, listu;  

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym kilkuzdaniowym tekście i 

czy jest prawidłowa czy nie;  

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, 

broszurach) konkretne podstawowe informacje, gdzie pytanie częściowo zawiera te same 

słowa, które są zawarte w tekście oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (np. daty, ceny, adresy, 

nazwy, godzina otwarcie itp.);  

• określić typ tekstu (np. ogłoszenie, artykuł, reklama, pocztówka itd.);  

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby samodzielnie czytać tekst ze rozumieniem.  

2 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć ogólny sens bardzo krótkiego i prostego kilkuzdaniowego tekstu, np. ulotki 

reklamowej, jadłospisu, ogłoszenia, rozkładu jazdy, listu;  

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym kilkuzdaniowym tekście i 

czy jest prawidłowa czy nie;  

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, 

broszurach) konkretne podstawowe informacje, gdzie pytanie częściowo zawiera te same 

słowa, które są zawarte w tekście oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (np. daty, ceny, adresy, 

nazwy, godzina otwarcie itp.);  

• określić typ tekstu (np. ogłoszenia, artykuł, reklama, pocztówka itd.);  

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby samodzielnie czytać tekst ze rozumieniem.  

Tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych 

5 Uczeń potrafi: 

 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym; 

 korzystać ze słownika, aby wspomóc się w samodzielnym przygotowaniu wypowiedzi; 

 wyrazić znaczenie, posługując się intonacją; 

 powiedzieć kilka zdań o sobie; 

 na podstawie ilustracji w prosty sposób opisać ludzi, przedmioty, miejsca, czynności;  

 zrozumieć i odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych sytuacji i wydarzeń;  

 opisać swój typowy dzień; 
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 relacjonować wcześniej przygotowane wypowiedzi na temat faktów lub wydarzeń w 

przeszłości i teraźniejszości (w bardzo prosty sposób);  

 w bardzo prosty sposób relacjonować wydarzenia z przeszłości na podstawie historyjki 

obrazkowej lub innej pomocy wizualnej;  

 dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prosty sposób: a) opisać swoje 

upodobania; b) wyrazić swoje opinie i uczucia;  

 przedstawić intencje i plany na przyszłość;  

 używać rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, 

parafrazując;  

 wypełnić prosty formularz, wpisując dane o sobie;  

 wykonać bardzo krótki opis ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności, opierając się na 

obrazkach oraz poprawnie uzupełnić luki w podanym tekście na podstawie ilustracji;  

 opisywać bardzo krótko wydarzenia życia codziennego, opierając się na pisemnych lub 

wizualnych sugestiach, na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu;  

 napisać kilka zdań, prezentując fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie podanych 

notatek; 

 w liście do kolegi lub koleżanki przedstawić się i napisać kilka zdań o sobie i swojej rodzinie;  

 napisać kilka zdań o swoich upodobaniach, np. w e-mailu do kolegi lub koleżanki;  

 w bardzo prosty sposób wyrazić swoje opinie i uczucia np. w pocztówce; 

 w bardzo prosty sposób opisywać swoje intencje i plany na przyszłość, np. o wakacjach;  

 korzystać ze słownika, aby sprawdzić pisownię, znaleźć słowa itp.;  

 przeczytać tekst i poprawić proste błędy; 

 poprawnie przeliterować większość poznanych słów; 

 poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji. 

4 Uczeń potrafi: 

 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym; 

 korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby wspomóc się w samodzielnym przygotowaniu 

wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela korzystać ze słownika anglojęzycznego;  

 wyrazić znaczenie, posługując się intonacją;  

 powiedzieć kilka zdań o sobie; 

 na podstawie ilustracji w prosty sposób opisać ludzi, przedmioty, miejsca lecz posiada 

ograniczony zasób słownictwa i mało zróżnicowane struktury gramatyczne; 

 zrozumieć pytania dotyczące codziennych sytuacji i wydarzeń, odpowiedzieć na pytanie typu 

tak/nie; 

 opowiedzieć parę zdań o swoim typowym dniu, lecz posiada ograniczony zasób słownictwa i 

mało zróżnicowane struktury gramatyczne; 
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 relacjonować kilka wcześniej przygotowanych zdań na temat faktów lub wydarzeń w 

przeszłości i teraźniejszości w bardzo prosty sposób, lepiej radzi sobie ze zdaniami w 

teraźniejszości niż przeszłości; 

 tworzyć bardzo proste zdania o przeszłości na podstawie historyjki obrazkowej lub innej 

pomocy wizualnej, lecz posiada ograniczony zasób słownictwa i czasowników; 

 dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prosty sposób: a) opisać swoje 

upodobania; b) wyrazić swoje uczucia;  

 używać rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, 

parafrazując, np. na temat swoich doświadczeń;  

 wypełnić prosty formularz, wpisując dane osobowe; 

 napisać bardzo krótki opis ludzi, przedmiotów, miejsc, opierając się na obrazkach, oraz 

poprawnie uzupełnić większość luk w podanym tekście na podstawie ilustracji;  

 napisać parę zdań o wydarzeniach życia codziennego, opierając się na pisemnych lub 

wizualnych sugestiach, na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu;  

 napisać kilka zdań, prezentując fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie podanych 

notatek, lecz posiada ograniczony zasób słownictwa i mało zróżnicowane struktury 

gramatyczne; 

 przedstawić się i napisać parę zdań o sobie i swojej rodzinie;  

 napisać parę zdań o swoich upodobaniach, np. w e-mailu do kolegi lub koleżanki;  

 w bardzo prosty sposób wyrazić swoje opinie i uczucia np. w pocztówce; 

 korzystać ze słownika, aby sprawdzić pisownię, znaleźć słowa itp.;  

 przeczytać tekst i przy pomocy nauczyciela poprawić proste błędy; 

 przeliterować większość poznanych słów, lecz popełnia błędy ortograficzne. 

Uwaga: na poziomach 3 i 2 tworzenie wypowiedzi jest podzielone oddzielnie na wypowiedź ustną i 

pisemną po to, by różnica między 3 i 2 była bardziej zrozumiała. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnych 

Uwaga: Różnice pomiędzy uczniem ocenionym na 3 i uczniem ocenionym na 2 polega na długości 

odpowiedzi. Na poziomie 3 jest w stanie wyrazić trochę więcej, chociaż ograniczenie w słownictwie 

ewidentnie mu przeszkadza. Używając zapamiętanych zwrotów, zdarza mu się czasem tworzyć pełne 

zdania. 

3 Uczeń potrafi: 

• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym;  

• wyrazić znaczenie, posługując się intonacją; 

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby wspomagać się w samodzielnym przygotowaniu 

wypowiedzi; 
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• przekazać podstawowe informacje o sobie, (np. skąd pochodzi, gdzie mieszka itp.); 

• na podstawie ilustracji powiedzieć zapamiętane zwroty, kilka fragmentów zdań i fraz, opisując 

ludzi, przedmioty, miejsca;  

• odpowiedzieć na proste, znane mu pytania, wymagające odpowiedzi typu tak/nie lub użycia 

pojedynczych słów, dotyczących opisu codziennych sytuacji i wydarzeń;  

• powiedzieć kilka fragmentów zdań i zapamiętanych fraz, opisując swój typowy dzień oraz 

odpowiadać w bardzo prosty sposób na pytanie rozmówcy, dotyczące typowego dnia;  

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w bardzo prosty sposób: a) 

powiedzieć coś o swoich upodobaniach; b) wyrazić swoje uczucia;  

• używać strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. gesty, miny, słowotwórstwo, apel o 

pomoc po angielsku itp. 

2 Uczeń potrafi: 

Na tym poziomie możemy spodziewać się, że uczeń komunikuje się za pomocą pojedynczych słów, 

zapamiętanych formuł i różnorodnych strategii (np. gestów, słowotwórstwa w powiązaniu z językiem 

polskim, próśb o pomoc itp.), aby wyrazić komunikaty.  

• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym;  

• wyrazić znaczenie, posługując się intonacją; 

• przy pomocy nauczyciela korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby wspomagać się w 

samodzielnym przygotowaniu wypowiedzi;  

• przekazać podstawowe zapamiętane informacje o sobie (np. skąd pochodzi, gdzie mieszka 

itp.); 

• na podstawie ilustracji powiedzieć kilka zapamiętanych słów, fragmentów zdań i fraz, opisując 

ludzi, przedmioty, miejsca;  

• odpowiedzieć na proste, znane mu pytania wymagające odpowiedzi typu tak/nie lub użycia 

pojedynczych słów, dotyczących opisu codziennych sytuacji i wydarzeń;  

• powiedzieć kilka słów, fragmentów zdań i zapamiętanych fraz, opisując swój typowy dzień 

oraz odpowiadać w bardzo prosty sposób na pytanie rozmówcy dotyczące typowego dnia;  

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w bardzo prosty sposób: a) 

powiedzieć coś o swoich upodobaniach; b) wyrazić swoje uczucia;  

• używać strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. gesty, miny, słowotwórstwo, apel o 

pomoc po angielsku itp. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnych 

3 Uczeń potrafi: 

• napisać zapamiętane zdanie lub kilka słów, fragmenty zdań opisujące ludzi, przedmioty i 

miejsca, posługując się obrazkami; budować podobne zdania, opisując ilustrację na podstawie 

podanego wzoru; 
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• napisać odpowiedzi do pytań dot. wydarzeń codziennych; odpowiedzi będą zawierać dużo 

błędów, lecz komunikat powstanie;  

• w e- mailu do kolegi lub koleżanki przedstawić się i napisać parę zdań o sobie, na podstawie 

podanego wzoru;  

• napisać kilka zdań o swoich upodobaniach, np. w e-mailu do kolegi lub koleżanki, w oparciu o 

podany wzór i zasób słownictwa;  

• w bardzo prosty sposób wyrazić swoje uczucia, np. w pocztówce, w oparciu o podany wzór i 

zasób słownictwa; 

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby sprawdzić pisownię, znaleźć słowa itp. 

2 Uczeń potrafi: 

• napisać kilka słów, fragmenty zdań opisujące ludzi, przedmioty i miejsca, posługując się 

obrazkami; budować podobne zdania, opisując ilustrację na podstawie podanego wzoru; 

• napisać odpowiedzi do pytań typu What time do you get up? na temat wydarzeń codziennych; 

odpowiedzi będą fragmentaryczne, składają się z pojedynczych słów i zawierają dużo błędów, 

lecz komunikat powstanie; 

• przedstawić się i napisać parę zdań o sobie na podstawie podanego wzoru;  

• napisać kilka zdań o swoich upodobaniach w oparciu o podany wzór i zasób słownictwa;  

• w bardzo prosty sposób wyrazić swoje uczucia w oparciu o podany wzór i zasób słownictwa; 

• korzystać ze słownika dwujęzycznego, aby sprawdzić pisownię, znaleźć słowa itp.  

Reagowanie na wypowiedzi  

Uwaga: na tym poziomie uczeń potrzebuje czasu zanim będzie odpowiadać ustnie, jego rozmowa 

wymaga cierpliwości ze strony rozmówcy, który prawdopodobnie będzie musiał powtórzyć, prosić o 

powtórzenie i potwierdzenie.  

5 Uczeń potrafi: 

• przedstawić się i udzielić kilku informacji o sobie i swojej rodzinie w formie ustnej i pisemnej;  

• odpowiadać na pytania o sobie (np. skąd pochodzi, ile ma lat itp.) w formie ustnej i pisemnej;  

• uzyskać proste informacje o innych, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy w szyku 

wyrazów itp., w formie ustnej i pisemnej;  

• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i dobrze znane mu 

tematy (np. o swoim hobby); 

• stosować zapamiętane formuły, aby rozpoczynać i kończyć rozmowę;  

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę; 

• uzyskać informacje, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy w szyku wyrazów itp.;  

• przekazać proste informacje w zrozumiałej formie, stosując różne strategie kompensacyjne w 

celu wypełnienia luk w swoim zasobie językowym; 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie;  

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmówić pozwolenia w formie ustnej i pisemnej;  
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• wyrażać swoje opinie i życzenia, pytać o opinie i życzenia innych; 

• wyrażać swoje upodobania i uczucia; 

• wyrażać swoje emocje; 

• opisywać, co posiada; 

• poprosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby w formie ustnej i 

pisemnej.  

4 Uczeń potrafi: 

• przedstawić się i udzielić kilku informacji o sobie i swojej rodzinie w formie ustnej i pisemnej, 

lecz posiada ograniczony zasób słownictwa i mało zróżnicowane struktury gramatyczne;  

• odpowiadać na pytania o sobie (np. skąd pochodzi, ile ma lat itp.) w formie ustnej i pisemnej;  

• odpowiadać na pytania o życiu codziennym i na dobrze znane mu tematy (np. o swoim hobby). 

Stosować strategie kompensacyjne w sytuacji braków w zasobie językowym, może 

potrzebować czasu, aby znaleźć potrzebne mu słowa; 

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę, lecz ma tendencję do 

unikania lub omijania tych części komunikatów, które są dla niego problematyczne; 

• przekazać proste informacje w formie zrozumiałej, mimo że popełnia czasem błędy w szyku 

wyrazów, stosując różne strategie kompensacyjne, w celu wypełnienia luk w swoim zasobie 

językowym; 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie;  

• wyrażać swoje opinie w bardzo prosty sposób; 

• wyrażać swoje upodobania i uczucia; 

• wyrażać swoje emocje; 

• mówić, co posiada; 

• prosić i podziękować w formie ustnej i pisemnej. 

Uwaga: na poziomach 3 i 2 reagowanie na wypowiedzi jest podzielone na ustne reagowanie na 

wypowiedzi i pisemne reagowanie na wypowiedzi, aby różnica w ocenie była bardziej zrozumiała. 

 

Ustne reagowanie na wypowiedzi 

3 Uczeń potrafi:  

 przedstawić się i udzielić kilku informacji o sobie i swojej rodzinie, chociaż popełnia liczne 

błędy;  

 odpowiadać na pytania o sobie (np. skąd pochodzi, ile ma lat), chociaż popełnia liczne błędy;  

 powiedzieć, co lubi, chociaż popełnia liczne błędy;  

 mówić, co posiada, chociaż popełnia liczne błędy;  

 mówić, co potrafi robić, chociaż popełnia liczne błędy;  
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 uzyskać informacje (np. o godzinie, o koszcie), stosując strategie tak, aby komunikat był 

rozumiały;  

 za pomocą zapamiętanych zwrotów wyrażać swoje emocje;  

 za pomocą zapamiętanych zwrotów w dobrze znanych mu sytuacjach poprosić i podziękować, 

poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie. 

2 Uczeń potrafi, stosując pojedyncze słowa, zapamiętane formuły i różnorodne strategie (np. gesty, 

słowotwórstwo w powiązaniu z językiem polskim, prośby o pomoc itp.) wyrazić następujące 

komunikaty: 

Uwaga: na tym poziomie uczeń potrzebuje czasu przed wypowiedzią ustną, jego rozmowa wymaga 

dużo cierpliwości ze strony rozmówcy, który prawdopodobnie będzie musiał zadać dodatkowe pytanie, 

powtórzyć, poprosić o powtórzenie i potwierdzenie.  

 przedstawić się i udzielić kilku informacji o sobie i swojej rodzinie;  

 odpowiadać na pytania o sobie (np. skąd pochodzi, ile ma lat);  

 powiedzieć, co lubi;  

 mówić, co posiada;  

 mówić, co potrafi robić;  

 uzyskać informacje (np. dot. godziny, ceny), stosując strategie komunikacyjne tak, aby 

komunikat był zrozumiały;  

 za pomocą zapamiętanych zwrotów wyrażać swoje emocje;  

 za pomocą zapamiętanych zwrotów w dobrze znanych mu sytuacjach prosić i podziękować;  

 poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie.  

Pisemne reagowanie na wypowiedzi 

3 Uczeń potrafi: 

 stosować zapamiętane formuły, aby przedstawiać siebie i swoją rodzinę na podstawie 

podanego wzoru, chociaż popełnia błędy;  

 napisać zapamiętane zdania wyrażające podziękowania, na podstawie podanego wzoru, 

chociaż popełnia błędy;  

 napisać kilka zdań o swoich upodobaniach na podstawie podanego wzoru; 

 napisać kilka zdań, opisując, co jest na obrazka (np. pokój) na podstawie podanego wzoru; 

 za pomocą zapamiętanych zwrotów wyrażać swoje emocje;  

 za pomocą zapamiętanych zwrotów w dobrze znanych mu sytuacjach prosić i podziękować, 

poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie. 

2 Uczeń potrafi: 

 stosować zapamiętane formuły, aby przedstawiać siebie i swoją rodzinę na podstawie 

podanego wzoru, chociaż popełnia liczne błędy;  
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 napisać zapamiętane zdania wyrażające podziękowania na podstawie podanego wzoru, 

chociaż popełnia liczne błędy.  

 

Przetwarzanie wypowiedzi 

5 Uczeń potrafi: 

• przekazać po angielsku informację o materiałach wizualnych;  

• przekazać po polsku i czasem po angielsku główne myśli lub wybrane informacje z prostego 

tekstu słuchanego lub czytanego po angielsku;  

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny. 

4 Uczeń potrafi: 

• przekazać po angielsku informację o materiałach wizualnych;  

• przekazać po polsku główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu słuchanego lub 

czytanego po angielsku. Z pomocą nauczyciela próbuje przekazać najistotniejsze informacje po 

angielsku;  

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny. 

3 Uczeń potrafi: 

• przekazać po polsku główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu czytanego po 

angielsku, mając czas na przygotowanie i dostęp do słownika. Z pomocą nauczyciela próbuje 

przekazać najistotniejsze informacje po angielsku;  

• zapisać proste informacje uzyskane z tekstu czytanego, gdy pytanie częściowo zawiera te 

same słowa, które są zawarte w tekście oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (np. daty, ceny, 

adresy, nazwy, godzina otwarcia itp.). 

2 Uczeń potrafi: 

• przekazać po polsku główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu czytanego po 

angielsku przy pomocy nauczyciela;  

• zapisać bardzo proste informacje uzyskane z tekstu czytanego, gdy pytanie częściowo zawiera 

te same słowa, które są zawarte w tekście oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane (np. daty, 

ceny, adresy, nazwy, godzina otwarcie itp.) z pomocą nauczyciela.  

Skala ocen  

Koniec Etapu II.1, klasa VIII szkoły podstawowej 

Uwaga: 

Poziom graniczny: 2 

Na tym poziomie oczekujemy, że umiejętności rozumienia wypowiedzi będą bardziej rozwijane niż 

umiejętności tworzenia wypowiedzi. Ważne jest, żeby uczeń był w stanie porozumiewać się choćby w 

prosty sposób i posiadał różnorodne zasoby strategii kompensacyjnych, które skutecznie umie 

stosować. Wypowiedzi mogą być na poziomie pojedynczego zdania i fragmentarycznych prób 
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tworzenia zdania, ale powinny być zrozumiałe. Uczeń będzie potrzebował cierpliwego, wyrozumiałego 

słuchacza, który mówi wolno i wyraźnie, zadaje pytania pomocnicze i prosi o wyjaśnienie.  

 

 

Znajomość środków językowych 

5 Uczeń potrafi: 

• dobrze opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, 

formy twierdzące, pytające i przeczące, w odpowiedzi ustne i pisemne 

• dysponować bogatym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, zgodny z 

katalogiem tematów określonym w podstawie programowej 

• poprawić często popełniane błędy gramatyczne i ortograficzne. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w 

typowych sytuacjach codziennych, zgodny z katalogiem tematów określonym w podstawie 

programowej 

4 Uczeń potrafi: 

• dobrze opanować podstawowe struktury dla wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, 

formy twierdzące, pytające i przeczące, w odpowiedziach ustnych i pisemnych, choć może lepiej 

ustnie, niż pisemnie. Podczas odpowiedzi ustnej popełnia błędy, ale częściowo jest w stanie je 

poprawiać.  

• dysponować adekwatnym zasobem słownictwa dotyczącego codziennych tematów i sytuacji, 

zgodnym z katalogiem tematów określonych w podstawie programowej 

• poprawić większość często popełnianych błędów gramatycznych i ortograficznych. 

• rozpoznać i poprawnie stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w 

typowych sytuacjach codziennych, zgodnych z katalogiem tematów określonych w podstawie 

programowej 

3 Uczeń potrafi: 

• opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, formy twierdzące i 

przeczące, w ćwiczeniach kontrolowane, choć popełnia błędy podczas rozmowy lub tworzenia 

wypowiedzi pisemnej. Mimo wszystko, próbuje tworzyć zdanie i skonstruować tekst. 

•  budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach kontrolowanych, 

choć zdarza mu się popełniać błędy podczas rozmowy, 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających; może mu 

się zdarzyć błąd, ale jest w stanie sam go poprawić, gdy nauczyciel wskazuje, że coś jest nie tak 

• dysponować zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania podstawowych potrzeb w 

typowych codziennych sytuacjach życiowych, zgodnie z katalogiem tematów określonych w 

podstawie programowej, może łatwiej radzić sobie w niektórych obszarach niż innych, gdzie 

znajomość słownictwa może być ograniczona, 
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• umiejętnie wykorzystać krótkie, zapamiętane proste zwroty i porozumieć się w typowych 

codziennych sytuacjach  

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 

sytuacjach codziennych, choć popełnia błędy, 

2 Uczeń potrafi: 

• dobrze opanować podstawowe struktury dla teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, - formy 

twierdzące i przeczące, w ćwiczeniach kontrolowanych, choć popełnia liczne błędy podczas 

rozmowy, 

•  budować pytania i przeczenia we wszystkich znanych czasach, w ćwiczeniach kontrolowanych, 

choć zdarza mu się popełniać liczne błędy podczas rozmowy, 

• stosować poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających w 

ćwiczeniach kontrolowanych; może mu się zdarzyć błąd, ale jest w stanie sam go poprawić, z 

pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• rozpoznać i stosować struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji w typowych 

sytuacjach codziennych, choć popełnia liczne błędy 

• dysponować ograniczonym zasobem słownictwa wystarczającym do wyrażania podstawowych 

potrzeb w typowych codziennych prostych sytuacjach życiowych, zgodnych z katalogiem 

tematów określonych w podstawie programowej. W niektórych obszarach, znajomość słownictwa 

może być bardzo ograniczona, jednak uczeń próbuje wykorzystać krótkie, zapamiętane proste 

zwroty. 

Rozumienie wypowiedzi ustnych 

5 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela,  

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, 

dialogów, tekstów narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na 

podstawie znanych słów i wyrazów,  

• ogólnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny,  

• zrozumieć ogólny sens nagranej wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego na 

tematy codzienne, gdy mówią oni wyraźnie,  

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w zdaniach i dialogach; sprawdzić czy podana 

informacja jest w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; wybrać informacje, które pasują do 

usłyszanych fragmentów lub wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu słuchanego,  

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.),  

• określać intencję nadawcy/autora tekstu,  

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi.  

4 Uczeń potrafi: 
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• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, 

• zrozumieć ogólny sens krótkich wysłuchanych wypowiedzi, (np. komunikatów, instrukcji, 

dialogów, tekstów narracyjnych), tzn. o czym jest tekst, wywnioskować ogólne znaczenie i sens na 

podstawie znanych słów i wyrazów, 

• ogólnie określić temat dyskusji, prowadzonej na znane tematy powoli i w sposób jasny, 

• wyszukać i zidentyfikować większość określonych informacji w zdaniach i dialogach; sprawdzić 

czy podana informacja jest w tekście i czy jest prawidłowa czy też nie; zazwyczaj potrafi wybrać 

informacje, które pasują do usłyszanych fragmentów lub wyselekcjonować odpowiednio 

informacje z tekstu słuchanego, 

• określać typ tekstu (np. reklama, rozmowa, wykład itd.)  

• określać intencję nadawcy/autora tekstu  

• zrozumieć gdzie, kiedy i w jakiej sytuacji tekst słuchany ma miejsce i kim są rozmówcy, 

•  rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi  

3 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć polecenia nauczyciela. 

• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia codziennego i 

potrafi określić kontekst rozmowy, 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca i zapisać je, 

• sprawdzić, czy otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby umie 

nanieść poprawki, 

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów, 

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny, 

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenia, informacja na dworcu, reklama itd.)  

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowani, szczęśliwi itd.)  

• określić intencję nadawcy lub autora tekstu, przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela  

• określić kontekst rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników)  

• określić, przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela, czy wypowiedź jest w formalnym 

czy nieformalnym stylu 

2 Uczeń potrafi: 

(gdzie wypowiedzi są proste, krótkie, na tematy codzienne i artykułowane wyraźnie, w standardowej 

odmianie języka) 

 

• zrozumieć i reagować na polecenia nauczyciela, może potrzebować powtórzenia, 

• wybrać ze słuchanego tekstu najistotniejsze informacje, np. imiona lub miejsca, i zapisać je,  

• swobodnie napisać przeliterowane słowa, liczby i godziny, 
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• zrozumieć ogólny sens różnorodnych krótkich tekstów i rozmów dotyczących życia codziennego; 

sprawdzić, czy otrzymana informacja jest zgodna z informacją usłyszaną i w razie potrzeby umie 

nanieść poprawki,  

• określić typ wypowiedzi (np. rozmowa, ogłoszenia, informacja na dworcu (itp.), reklama itd.)  

• określić emocje wyrażane w wypowiedzi (czy rozmówcy są zdenerwowany, szczęśliwy itd.)  

• określić intencję nadawcy/autora tekstu, z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• określić kontekst rozmowy, (miejsce, sytuację, uczestników)  

• wywnioskować informacje z kontekstu na podstawie znanych wyrazów,  

• określić, z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela, czy wypowiedź jest w oficjalnym lub 

nieoficjalnym stylu. 

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnych 

5 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć ogólny sens krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, przedmiotów 

- typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub narracyjny,  

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w 

restauracjach, szkołach, na dworcu.  

• zrozumieć ogólny sens poszczególnych części tekstu,  

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest 

w tekście i czy jest prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu 

lub wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu czytanego,  

• wyszukiwać informację w Internecie lub innych źródłach po angielsku i wyselekcjonować ją 

odpowiednio  

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) 

konkretne informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane,  

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany,  

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście,  

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i 

logiczną całość,  

• uzupełnić brakujące informacje lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku możliwych 

wyrazy lub zdania, aby stworzyć logiczny i spójny tekst,  

4 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu dotyczącego wydarzeń, problemów, postaci, 

przedmiotów - typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst informacyjny lub 

narracyjny,  

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. napisy na ulicach, w 

restauracjach, szkołach, na dworcu.  
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• wyszukiwać w Internecie lub w innych źródłach anglojęzycznych, i wyselekcjonować 

odpowiednio informację 

• zrozumieć ogólny sens poszczególnych części, logiczne/ chronologiczne układanie tekstu,  

• wyszukać i zidentyfikować określoną informację w tekście; sprawdzić czy podana informacja jest 

w tekście i czy jest prawidłowa czy nie; wybrać informację, która pasuje do czytanego fragmentu 

lub wyselekcjonować odpowiednio informacje z tekstu czytanego,  

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) 

konkretne informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane,  

• określać intencje autora tekstu, w jakim celu tekst został napisany,  

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście,  

• rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, aby ustalić kolejność zdarzeń i 

logiczną całość,  

• uzupełnić brakujące informacje, lub fragmenty, wyselekcjonować odpowiednie z kilku 

możliwych, wyrazy lub zdania, aby stworzyć logiczny i spójny tekst,  

3 Uczeń potrafi: 

• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego o problemach, wydarzeniach, 

postaciach, przedmiotach typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst 

informacyjny lub narracyjny, na dobrze znane mu tematy, 

• zrozumieć najczęściej używane oznaczenia w miejscach publicznych np. w restauracjach, 

szkołach, na dworcu, 

• sprawdzić, czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest prawidłowa 

czy nie, 

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) 

konkretne informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane, 

• czasem wybrać informację, która pasuje do czytanego fragment lub częściowo wyselekcjonować 

odpowiednie informacje z tekstu czytanego, 

• czasem samodzielnie określać intencje autora tekstu oraz dostrzec w jakim celu tekst został 

napisany przy pomocy pytań naprowadzających nauczyciela  

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• częściowo rozpoznać relacje między poszczególnymi częściami tekstu, może ustalić kolejność 

zdarzeń, ale ma trudności ze rozumieniem logiki całego tekstu, potrafi przy pomocy pytań 

naprowadzających nauczyciela  

• uzupełnić część brakujących informacji, lub niektóre fragmenty tekstu podanymi (kilkoma z 

wielu) wyrazami lub zdaniami, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, potrafi przy pomocy pytań 

naprowadzających nauczyciela  

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny tekstu 

2 Uczeń potrafi: 
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• zrozumieć ogólny sens prostego krótkiego tekstu pisanego o problemach, wydarzeniach, 

postaciach, przedmiotach - typu ogłoszenie, instrukcje, prosty artykuł, list lub inny tekst 

informacyjny lub narracyjny, na dobrze znane mu tematy 

• sprawdzić czy podana informacja jest zawarta w krótkim, prostym tekście i czy jest prawidłowa 

czy nie,  

• wyszukiwać w prostych materiałach codziennych (np. w rozkładach jazdy, reklamach, broszurach) 

konkretne informacje oraz znaleźć i wybrać potrzebne dane.  

• czasem samodzielnie określać intencje autora tekstu oraz dostrzec w jakim celu tekst został 

napisany, - potrafi z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

• określić okoliczności, czas, miejsce i osoby, które są opisane w tekście, 

• częściowo rozpoznaje relacje między poszczególnymi częściami tekstu, może ustalić kolejność 

zdarzeń, ale ma trudności ze rozumieniem logiki całego tekstu, - z pomocą pytania 

naprowadzającego nauczyciela 

• uzupełnić część brakujących informacji lub niektóre fragmenty tekstu podanymi (kilkoma z wielu) 

wyrazami lub zdaniami, aby stworzyć logiczny i spójny tekst, - potrafi z pomocą pytania 

naprowadzającego nauczyciela 

• rozróżnić styl oficjalny i nieoficjalny tekstu z pomocą pytania naprowadzającego nauczyciela 

Tworzenie wypowiedzi ustnych 

5 Uczeń potrafi: 

• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać w prosty sposób co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, 

przedmioty),  

• odpowiedzieć w prosty sposób o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowania prezentacji, 

relacjonować wydarzenia z przeszłości używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności 

wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając,  

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia w prosty sposób np. na podstawie ilustracji, 

krótkiego artykułu lub piosenki  

• przedstawia opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego  

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalszą edukację, ambicje, 

wymarzoną podróż itp.  

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania 

wiadomości  

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności  

4 Uczeń potrafi: 

• wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 
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• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• opisywać w prosty sposób co widzi na obrazku, na zdjęciu (osoby, miejsca, czynności, zjawiska, 

przedmioty), 

• opowiedzieć w prosty sposób o przebiegu wydarzenia życia codziennego, 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. podczas przygotowanej prezentacji, 

relacjonować wydarzenia z przeszłości, używając rozmaitych strategii dla podtrzymania płynności 

wypowiedzi, np. parafrazując, przekształcając, na podstawie notatek 

• wyrażać i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia w prosty sposób w odpowiedziach na pytania. 

• przedstawiać opinie innych osób np. prezentując wyniki sondażu klasowego  

• opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. o dalsze edukacje, ambicje, 

wymarzone podróż itp.  

• opisywać doświadczenia swoje i innych stosując rozmaite strategie dla przekazywania 

wiadomości  

• stosować formalny styl wypowiedzi w przygotowanej prezentacji np. dla publiczności 

3 Uczeń potrafi: 

 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

 wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• powiedzieć kilka zdań o sobie, rozumie i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych 

sytuacji i wydarzeń, np. opisać ludzi, miejsca, zdarzenia, czynności 

• używać rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, 

parafrazując, 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie pomocy wizualnej lub 

notatek, po czasie potrzebnym na przygotowanie się lub na podstawie niedawno wcześniej 

ćwiczonego materiału 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie pomocy wizualnej lub notatek, po 

czasie potrzebnym na przygotowanie się lub na podstawie niedawno, wcześniej ćwiczonego 

materiału 

• w co najmniej jednym zdaniu wyrazić swoją opinię, poglądy i uczucia w odpowiedzi na pytania i 

w bardzo prosty sposób potrafi je uzasadnić. 

• przedstawić opinie innych osób po czasie potrzebnym na przygotowanie się, na podstawie notatek. 

• w co najmniej jednym zdaniu opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość 

np. o wakacjach 

• w bardzo prosty sposób opisywać doświadczenia swoje i innych, po czasie potrzebnym na 

przygotowanie się, na podstawie notatek. 

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie, 

• stosować odpowiednie formy grzecznościowe adresowane do rozmówcy 
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2 Uczeń potrafi: 

 wymawiać większość pojedynczych dźwięków na tyle wyraźnie, by być zrozumianym, 

• wyrazić znaczenie posługując się intonacją, 

• powiedzieć kilka zdań o sobie, rozumie i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennych 

sytuacji i wydarzeń, np. opisać ludzi, miejsca, czynności,  

• relacjonować wcześniej przygotowane wypowiedzi na temat faktów lub wydarzeń w przeszłości i 

teraźniejszości w bardzo prosty sposób  

• w bardzo prosty sposób relacjonować wydarzenia z przeszłości na podstawie historyjki 

obrazkowej lub innej pomocy wizualnej,  

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prosty sposób udzielać, przekazać, 

lub odmówić udzielania informacji oraz wyrazić np. powitanie, prośbę, uczucie, opinię, plany.  

• używa rozmaitych strategii dla przekazywania wiadomości/myśli, np. używając innych słów, 

parafrazując, np. na temat doświadczeń swoich i innych, opinii innych osób  

• stosować odpowiednie formy grzecznościowe w rozmowie 

Tworzenie wypowiedzi pisemnych 

5 Uczeń potrafi: 

• wypełnić prosty kwestionariusz osobowy,  

• opisać w prosty sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 

• napisać krótki list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o 

rodzinie, o swoich zainteresowaniach,  

•  przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje w ramach projektu na 

plakacie lub stronie internetowej, 

• napisać proste, krótkie opowiadanie relacjonując wydarzenie z przeszłości na podstawie notatki, 

obrazka itp.,  

• napisać notatkę, np. w pamiętniku, opisując w prosty sposób zdarzenia i uczucia,  

• przedstawić opinie innych np. w raporcie z sondażu klasowego,  

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki,  

• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce 

itp.,  

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl,  

• napisać krótkie zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl,  

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 

4 Uczeń potrafi: 

• wypełnić prosty kwestionariusz osobowy,  

• opisać w prosty sposób osoby, przedmioty, miejsca i czynności pokazywane na obrazku, 
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• napisać krótki list do kolegi o codziennych czynnościach, o miejscu zamieszkania, o szkole, o 

rodzinie, o swoich zainteresowaniach,  

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie historyki obrazkowej lub 

notatek 

•  przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości np. prezentując informacje czytane w tekście 

• napisać krótką notatkę, np. w pamiętniku, opisując w prosty sposób zdarzenia i uczucia  

• w prosty sposób przedstawić opinie innych np. w raporcie o sondażu klasowym  

• opisywać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość np. w liście do kolegi/koleżanki 

• opisywać doświadczenia swoje i innych np. pisząc kilka zdań o wakacjach, koncercie, wycieczce 

itp.  

• napisać pozdrowienia lub życzenia, stosując odpowiedni styl  

• napisać krótkie zaproszenie lub podziękowanie, stosując odpowiedni styl  

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać zasad pisowni oraz interpunkcji. 

3 Uczeń potrafi: 

• wypełnić prosty formularz wpisując dane o sobie, 

• wykonać krótki, prosty opis ludzi, miejsc i zdarzeń, przedmiotu, czynności na podstawie ilustracji 

• napisać kilka informacji o sobie, np. w krótkim liście lub na pocztówce, o wydarzeniach 

codziennych 

• przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości w ćwiczeniach kontrolowanych 

• relacjonować w prosty sposób wydarzenia z przeszłości na podstawie historyki obrazkowej lub 

notatek, na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu  

• napisać kilka informacji o sobie, swoich poglądach i uczuciach np. w krótkim liście lub na 

pocztówce  

• pisać krótki list do kolegi/koleżanki, stosując odpowiednie zwroty na rozpoczęcie i zakończenie, 

np. swój plan na przyszłe wakacje  

• przedstawić opinie innych osób, po wspólnym przygotowaniu 

• opisywać doświadczenia swoje i innych na podstawie podanych notatek oraz treści wcześniej 

ćwiczonych w mówieniu  

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji.  

• Stosować odpowiednie formy grzecznościowe w pisanych życzeniach urodzinowych, 

świątecznych itp., a także zwrotach grzecznościowych na kopercie.  

2 Uczeń potrafi: 

• wypełnić prosty formularz, wpisując dane o sobie, 

• wykonać krótki opis ludzi, miejsc i zjawiska i czynności opierając się na obrazkach,  
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• opisywać bardzo krótkie wydarzenia życia codziennego opierając się na pisemnych lub 

wizualnych sugestiach na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu,  

• napisać kilka zdań prezentując fakty z przeszłości i teraźniejszości na podstawie podanych 

notatek,  

• tworzyć bardzo proste, krótkie opowiadania relacjonując wydarzenia z przeszłości, opierając się 

na pisemnych lub wizualnych sugestiach, na podstawie treści wcześniej ćwiczonych w mówieniu, 

• w co najmniej jednym zdaniu wyrazić swoje opinie, poglądy i uczucia i w bardzo prosty sposób 

potrafi je uzasadnić, 

• w co najmniej jednym zdaniu - w bardzo prosty sposób - przedstawić opinie innych,  

• w co najmniej jednym zdaniu opisywać swoje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość 

np. o wakacjach, 

• w bardzo prosty sposób opisywać doświadczenia swoje i innych, po uprzednim przygotowaniu 

materiału w mówieniu, 

• poprawnie przeliterować większość poznanych słów, 

• poprawnie używać podstawowych zasad interpunkcji, 

• złożyć życzenia urodzinowe, świątecznie itp. na kartce w stylu odpowiednim dla odbiorca.  

Reagowanie na wypowiedzi 

5 Uczeń potrafi: 

• brać udział w krótkich rozmowach na znane mu tematy,  

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować,  

• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielanie, przekazania, lub 

odmowy udzielania informacji i odpowiednio reagować,  

• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże,  

• udzielać prostych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować,  

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc 

proste negocjacje np. o terminie wykonanie zadania  

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie,  

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia  

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pytać o opinie, preferencje i życzenia 

innych, zgadzać się, sprzeciwiać się  

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy w prosty sposób. 

• prosić o radę i udzielać rady  

• prosić o coś oraz zgodzić się na prośbę lub odmówić prośbie  

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać,  

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie,  

4 Uczeń potrafi: 
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• brać udział w krótkich rozmowach na znane mu tematy związane z własnymi zainteresowaniami,  

• nawiązać kontakty, przedstawić się, przywitać i pożegnać, dziękować i odpowiednio reagować,  

• rozpoczynać, podtrzymać i zakończyć rozmowę w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub 

odmowy udzielania informacji i odpowiednio reagować,  

• porozumieć się skutecznie w typowych codziennych sytuacjach np. zakupy, podróże,  

• udzielać prostych wskazówek i instrukcji i odpowiednio reagować,  

• porozumieć się bezpośrednio i wymienić informacje dotyczące codziennych potrzeb, prowadząc 

proste negocjacje np. o terminie wykonanie zadania  

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie,  

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia  

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia 

innych, zgadzać się, sprzeciwiać się  

• wyrażać uczucia, opinie i własne poglądy na codzienny tematy, 

• prosić o radę i udziela jej,  

• prosić o coś oraz zgadza się na prośbę lub odmawia, 

• wyrażać skargę, przeprosić i właściwie odpowiadać,  

• poprosić o powtórzenie i wyjaśnienie,  

3 Uczeń potrafi: 

• reagować w sytuacjach codziennych w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy 

udzielania informacji, choć popełnia błędy językowe, 

• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i znanych mu tematów.  

• dysponować odpowiednim zakresem funkcji językowych, by w prostym sposób udzielać, 

przekazać, lub odmówić udzielania informacji oraz wyrazić np. powitanie, prośbę, uczucia, opinie, 

plany 

• stosować zapamiętane formuły i zwroty oraz strategie kompensacyjne, aby podtrzymywać 

rozmowę  

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę  

• stosować formy grzecznościowe adresując je do osób starszych itp.  

• uzyskać informacje, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy z do /szykiem wyrazów itp.  

• przekazać proste informacje w formie zrozumiałej, stosując różne strategie kompensacyjne, aby 

wypełnić luki w swoim zasobie językowym, prowadzić proste negocjacje z kolegami/ 

koleżankami np. o filmie, który będą oglądać  

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie  

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia  

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia 

innych, zgadzać się, sprzeciwiać się  



 27 

• wyrażać swoje emocje  

• prosić o radę i udzielać rady  

• prosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby  

• wyrażać skargę, przeprasza, przyjmować przeprosiny  

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie,  

2 Uczeń potrafi: 

Uwaga: na tym poziomie uczeń potrzebuje czasu, zanim będzie odpowiadać ustnie, jego rozmowa 

wymaga cierpliwości ze strony rozmówcy, który prawdopodobnie będzie musiał powtórzyć, prosić o 

powtórzenie i potwierdzenie.  

• zareagować w sytuacjach codziennych w celu uzyskania, udzielania, przekazania, lub odmowy 

udzielania informacji, choć popełnia błędy językowe, 

• wziąć udział w krótkiej i prostej rozmowie na tematy życia codziennego i dobrze znane mu 

tematy,  

• stosować zapamiętane formuły, aby rozpoczynać i kończyć rozmowę,  

• stosować różne strategie komunikacyjne, aby prowadzić rozmowę,  

• stosować formy grzecznościowe adresując je do osób starszych itp.,  

• umie uzyskać informacje, zadając pytanie, mimo że popełnia czasem błędy z do /szykiem 

wyrazów itp.,  

• umie przekazać proste informacje w zrozumiałej formie, stosując różne strategie kompensacyjne, 

aby wypełnić luki w swoim zasobie językowym, prowadzić proste negocjacje z kolegami/ 

koleżankami np. o filmie, który będą oglądać, 

• proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie,  

• prosić o pozwolenie, udzielić i odmawiać pozwolenia,  

• wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia 

innych, zgadzać się, sprzeciwiać się,  

• wyrażać swoje emocje,  

• prosić o radę i udzielać jej,  

• prosić, podziękować, zgodzić się na coś lub odmówić wykonania prośby,  

• wyrażać skargę, przeprasza, przyjmować przeprosiny,  

• wyrazić potrzebę objaśnienia i poprosić o powtórzenie. 

Przetwarzanie wypowiedzi 

5 Uczeń potrafi: 

• przekazać po angielsku informację o materiałach wizualnych np. symbole na WC, mapach itp.  

• przekazać po polsku główne myśli tekstu autentycznego, słuchanego lub czytanego po angielsku  

• przekazać po angielsku kilka zdań na temat krótkiego tekstu przeczytanego w języku polskim, np. 

informacji o mieście 
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• wyrazić po angielsku reakcję na sytuacje codzienne opisane po polsku, np. tłumacząc sens napisu, 

menu, instrukcje itd.  

• wyrazić po angielsku lub po polsku, zależnie od potrzeby, kilka zdań na temat różnic zachowania 

w danej sytuacji, dotyczących zasad kulturowych 

• przekazać krótką informację podaną po angielsku osobie, która nie rozumie tego języka 

• poprosić o wyjaśnienie i pośredniczyć pomiędzy osobą - mówiąc po angielsku, której chcę 

przekazać krótką informację, a osobą, która nie rozumie tego języka 

4 Uczeń potrafi: 

• przekazać po angielsku informację o materiałach wizualnych np. symbole na WC, mapach itp.  

• przekazać po polsku główne myśli tekstu autentycznego, słuchanego lub czytanego po angielsku  

• przekazać po angielsku kilka zdań o krótkim tekście przeczytanym w języku polskim, np. 

informacji o mieście 

• wyrazić po angielsku lub po polsku, zależnie od potrzeby, kilka zdań na temat różnić zachowania 

w danej sytuacji, dotyczącej zasad kulturowych 

3 Uczeń potrafi: 

• przekazać po polsku główne myśli tekstu słuchanego lub czytanego po angielsku  

• przekazać po angielsku kilka zdań na temat treści przeczytanego w języku polskim tekstu, np. 

polecenia 

• wypowiedzieć się po angielsku w kilku zdaniach na temat sytuacji codziennych, opisanych po 

polsku 

• przekazać po angielsku informację o materiałach wizualnych np. symbole na WC, ikony itp. 

2 Uczeń potrafi: 

• przekazać po angielsku informację o materiałach wizualnych np. symbole na WC, znaki drogowe 

itp.  

• przekazać po polsku główne myśli tekstu słuchanego lub czytanego po angielsku  

• przekazać po angielsku kilka zdań o krótkim tekście przeczytanym w języku polskim, np. 

informacja o mieście  

 

5. Ocenianie innych form aktywności ucznia. 

Uczniowie wykazujący dużą aktywność na lekcji (udział w dyskusji, współpraca z 

nauczycielem i innymi uczniami na lekcji) nagradzani są plusami. Zebranie pięciu plusów decyduje o 

wystawieniu oceny bardzo dobrej. 

Udział w konkursach z języka angielskiego oceniany jest gdy uczeń awansuje do następnego 

etapu lub uzyska tytuł laureata i skutkuje oceną celującą. 
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Prace domowe oceniane są w zależności od charakteru zadania, według kryterium wypowiedzi 

ustnej lub pisemnej. W przypadku braku pracy domowej zgłoszonego przed lekcją, uczeń otrzymuje 

minusa. Trzy minusy decydują o wystawieniu oceny niedostatecznej. W przypadku nie zgłoszenia 

braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

6. Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

a) Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, ocenie podlegają wszystkie formy 

aktywności ucznia. 

b) Prace klasowe, sprawdziany, testy, wypracowania, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

c) Praca klasowa powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem. 

d) Uczeń ma prawo poprawić lub zaliczyć pracę klasowa w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela, nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacją. Dotyczy to również 

sprawdzianów, na których uczeń był nieobecny. (proponuje się poprawę oceny 

niedostatecznej i dopuszczającej. W uzasadnionych przypadkach oceny wyższej). 

e) Testy są udostępniane do wglądu dzieciom na zajęciach i rodzicom na terenie placówki np. 

podczas zebrań czy indywidualnych spotkań. W uzasadnionych przypadkach uczeń może 

wziąć test do domu i niezwłocznie przynieść go na kolejne zajęcia. 

f) Przy poprawianiu prac klasowych, sprawdzianów w drugim terminie stopień trudności nie 

zmienia się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika. 

g) Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być 

przeprowadzane bez zapowiedzi. 

h) Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach piszą je lub zaliczają materiał ustnie w 

możliwie najbliższym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

i) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru, co zostaje 

odnotowane przez nauczyciela w dzienniku. Trzy nieprzygotowania skutkują oceną 

niedostateczną, która nie podlega poprawie. Nie obejmuje to zwolnienia z pisania 

zapowiedzianej pracy klasowej. 

j) Za nieprzygotowanie do lekcji uważany jest brak pracy domowej. Jednakże, w przypadku gdy 

uczeń zapomni zeszytu ćwiczeń czy zeszytu przedmiotowego to ma obowiązek uzupełnić 

treści na następną lekcję. Brak uzupełnionego tematu uważany jest za nieprzygotowanie.  

k) Uczeń, który nie był obecny na lekcji ma obowiązek od razu uzupełnić notatki w zeszycie 

przedmiotowym i ćwiczeniach jak i posiadać zadaną pracę domową, zaś w przypadku dłuższej 

nieobecności (powyżej 3 dni) powinien uzupełnić zaległości w ciągu tygodnia. Braku zapisów 

traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.  

l) Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 

m) Wszystkie prace pisemne, które wyraźnie wskazują, że są niesamodzielne nie są sprawdzane i 

oceniane przez nauczyciela. 
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n) Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w 

uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i 

możliwości.  

o) Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczy się według odrębnego programu 

specjalnego. Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy i wysiłkiem proporcjonalnym do swoich 

możliwości.  

p) Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do 

uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą 

poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce naukowe 

lub interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i 

odnosi w nich sukcesy.  

q) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, 

nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich 

możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości. 

r) Wszystkie sprawy nie ujęte w PSO rozstrzygane będą zgodnie z Rozporządzeniem MEN i 

WSO. 

 

7. Informacja zwrotna 

Każda ocena szkolna musi być opatrzona komentarzem ustnym lub pisemnym. Komentarz 

powinien być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, należy stosować w nim zasadę 

pierwszeństwa zalet i wskazywać uczniowi sposób dalszego postępowania. Uczeń ma możliwość 

otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny.  

Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji lub rozmów interwencyjnych nauczyciel 

przekazuje rodzicom lub opiekunom informacje o aktualnych postępach w nauce. Dostarcza 

wiadomości o uzdolnieniach i trudnościach ucznia i przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. 

Rodzice są zobowiązani do podpisania ocen z testów sprawdzających, krótkich sprawdzianów i prac 

domowych.  

Nauczyciel informuje wychowawcę o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia. 

 

 


