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• aktywność (w stopniu decydującym).
Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za:
-sprawdziany lub testy – po zakończeniu każdego modułu
-kartkówki – z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału
-odpowiedzi ustne - z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału
-czytanie
-zadania domowe obowiązkowe
-zadania domowe nadobowiązkowe dla chętnych
-zeszyt przedmiotowy
-zeszyt ćwiczeń
-aktywność na zajęciach – system znaków + / - ( 3 znaki + to ocena bdb, 3 znaki – to ndst)
Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji:
Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć dwa razy w semestrze. Zgłoszenia musi dokonać przed rozpoczęciem
lekcji (w przeciwnym razie w przypadku sprawdzania przygotowania otrzyma ocenę niedostateczną). Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku w
sposób umowny. Trzeci i każdy następny brak lub nieprzygotowanie oznacza ocenę cząstkową ndst.
Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatruje się indywidualnie.
Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny:
• Kryteria oceniania z języka angielskiego:
1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który częściowo spełnił wymagania na poziom podstawowy i prowadził zeszyt przedmiotowy.
2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na poziom podstawowy, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy.
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3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który znacznie spełnił wymagania na poziom rozszerzający, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał
się aktywnością na lekcjach.
4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom dopełniający, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się dużą aktywnością na lekcjach.
5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom dopełniający, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające
poza program nauczania danej klasy (pisze sprawdziany na maksymalną ilość punktów oraz zadanie dodatkowe z zakresu klasy programowo wyższej)
oraz wykonał kilka dodatkowych prac domowych (np. albumy, plakaty, rysunki) i/lub jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu przynajmniej
międzyszkolnym.
Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria oceniania są dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości.
• Wymagania edukacyjne:
1. Wymagania podstawowe obejmują elementy treści najważniejsze w uczeniu się, główne, proste, uniwersalne, łatwe dla ucznia nawet mało
zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i
pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.

2. Wymagania rozszerzające obejmują elementy treści istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone,
mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie
programowej, przydatne ale niezbędne w opanowaniu treści przedmiotu, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych
według wzorów i przykładów znanych z lekcji i z podręcznika.
3. Wymagania dopełniające obejmują pełny zakres treści określonych pro-gramem nauczania, treści złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające
korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, zapewniające wy-korzystanie
wiadomości dodatkowych.
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Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub innej formie sprawdzania wiedzy:
Uczeń nieobecny podlega ocenie w terminach:
podczas następnej lekcji – w przypadku jednodniowej nieobecności,
do 7 dni po powrocie – w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia,
do 14 dni po powrocie w przypadku dłuższych nieobecności.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w umówionym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.
Słaba technika czytania, mylenie liter, przestawianie, zatrzymywanie się i ogólnie słabe tempo czytania rzutują na ogólne zrozumienie poleceń i
tekstów, wobec czego nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie treści modułów tematycznych, na udzielenie odpowiedzi ustnych, zezwala
na dłuższą chwilę zastanowienia się w celu przypomnienia sobie obcojęzycznych słówek i całych fraz, pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od
pozostałych uczniów, dodatkowo wyjaśnia polecenia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia.
Ilość popełnianych błędów ortograficznych nie wpływa w żaden sposób na końcową ocenę ze sprawdzianu pisemnego, kartkówki i ocenę za prowadzenie
zeszytu czy ćwiczeń.
Nauczyciel podaje uczniowi z dysfunkcjami słownictwo konieczne do opanowania na kartkówkę lub sprawdzian, wydłuża czas potrzebny na poprawę
oceny ze sprawdzianu.
Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych, szczególnie z czytania.

Zasady pracy z uczniem zdolnym:
-włączenie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć,
-kierowanie przez ucznia pracą zespołową,
-udział w konkursach przedmiotowych,
-udział w zajęciach kół zainteresowań,
-zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych,
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-zadania dodatkowe.
Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka:
Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane są w dzienniku klasowym.
Rodzice i opiekunowie powiadamiani są o postępach dziecka w czasie konsultacji zbiorowych i indywidualnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza
się informowanie poprzez rozmowę telefoniczną oraz listownie.
Zasady poprawiania ocen cząstkowych:
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej (sprawdzian, test, kartkówka).
Na poprawienie oceny ma 7 dni od momentu otrzymania w/w oceny. Poprawa odbywa się po wcześniejszym omówieniu z nauczycielem jej warunków
(forma i zakres materiału). Nauczyciel wpisuje do dziennika taką ocenę, na jaką uczeń zaliczył daną partię materiału nawet wówczas, gdy jest to ocena
niedostateczna.
Stopień z poprawy zostaje oddzielony ukośnikiem i zapisany w dzienniku obok pierwszej oceny - obie oceny mają znaczenie.
Gdy uczeń został przyłapany na ściąganiu lub innym oszustwie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do poprawienia.
Nauczyciel może pozwolić uczniowi poprawić inne oceny cząstkowe niż z prac pisemnych. Takie prawo przysługuje wszystkim zainteresowanym
uczniom, o ile nauczyciel uzna, że postawa ucznia na zajęciach nie wskazywała na lekceważący stosunek do przedmiotu (jest to więc przywilej dla
uczniów zaangażowanych w podnoszenie jakości swej pracy). Termin i zasady ustala nauczyciel przedmiotu.
Zasady poprawiania ocen proponowanych semestralnych i końcoworocznych:
Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ocenę planowaną i przedstawia warunki uzyskania oceny wyższej niż
proponowana. Rozmowę taką odnotowuje się w dzienniku.
Zasady poprawiania oceny niedostatecznej półrocznej i końcoworocznej:
W przypadku oceny półrocznej uczeń realizuje zadania bieżące oraz sukcesywnie zalicza wyznaczone przez nauczyciela partie materiału z zakresu
pierwszego półrocza konieczne do otrzymania oceny dopuszczającej.
W przypadku oceny końcoworocznej rodzice / prawni opiekunowie ucznia mogą wystąpić do dyrekcji szkoły z prośbą o przeprowadzenie egzaminu
poprawkowego zgodnie z procedurami zawartymi w WSO (uczeń również zalicza ocenione nagannie elementy programu nauczania).
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CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje
położenie różnych miejsc w mieście,
nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje położenie różnych
miejsc w mieście, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc
w mieście, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc
w mieście, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny opisuje
ludzi, ich wygląd, ubranie i
wykonywane przez nich czynności,
nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje ludzi, ich wygląd,
ubranie i wykonywane przez nich
czynności, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi, ich wygląd, ubranie
i wykonywane przez nich czynności,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi, ich wygląd, ubranie i
wykonywane przez nich czynności,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

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

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

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

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

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
przedstawianiem się, podawaniem
informacji dotyczących pochodzenia
i miejsca zamieszkania i innych
danych osobowych.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale i
adekwatnie reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z przedstawianiem się,
podawaniem informacji dotyczących
pochodzenia i miejsca zamieszkania i
innych danych osobowych,
popełniając niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej
rozmowie, reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych związanych
z przedstawianiem się, podawaniem
informacji dotyczących pochodzenia i
miejsca zamieszkania i innych danych
osobowych, często wzorując się na
modelu rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi..

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo
prostej rozmowie związanej z
przedstawianiem się, podawaniem
informacji dotyczących pochodzenia i
miejsca zamieszkania i innych danych
osobowych, korzystając w dużej mierze z
pomocy nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

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

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

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

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału Welcome (w
tym, m.in., powitania, słownictwo
związane z wyglądem zewnętrznym,
nazwy ubrań, miejsc w mieście,
zawodów, kolorów, instrumentów
muzycznych i gatunków
muzycznych, elementów
krajobrazu); poprawnie stosuje
czasy present simple, present
continuous, czasownik have got/has
got, czasowniki złożone (phrasal
verbs).

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym, m.in.,
powitania, słownictwo związane z
wyglądem zewnętrznym, nazwy ubrań,
miejsc w mieście, zawodów, kolorów,
instrumentów muzycznych i gatunków
muzycznych, elementów krajobrazu);
stosuje czasy present simple, present
continuous, czasownik have got/has
got, czasowniki złożone (phrasal
verbs), popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym, m.in.,
powitania, słownictwo związane z
wyglądem zewnętrznym, nazwy ubrań,
miejsc w mieście, zawodów, kolorów,
instrumentów muzycznych i gatunków
muzycznych, elementów krajobrazu);
stosuje czasy present simple, present
continuous, czasownik have got/has got,
czasowniki złożone (phrasal verbs),
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału Welcome (w tym, m.in.,
powitania, słownictwo związane z
wyglądem zewnętrznym, nazwy ubrań,
miejsc w mieście, zawodów, kolorów,
instrumentów muzycznych i gatunków
muzycznych, elementów krajobrazu);
stara się stosować czasy present simple,
present continuous, czasownik have
got/has got, czasowniki złożone (phrasal
verbs), popełniając bardzo liczne błędy.

UNIT 1
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń prowadzi rozmowę z
lekarzem podczas wizyty, omawiając
krótko objawy choroby i
dolegliwości, stosując właściwe
formy grzecznościowe, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę z lekarzem
podczas wizyty, omawiając krótko
objawy choroby i dolegliwości,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń usiłuje prowadzić rozmowę z
lekarzem podczas wizyty, omawiając
krótko objawy choroby i dolegliwości,
stosując częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń nieco nieudolnie prowadzi
rozmowę z lekarzem podczas wizyty,
bardzo pobieżnie omawiając objawy
choroby i dolegliwości, nie stosując
właściwych form grzecznościowych
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

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

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

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

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

Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
doświadczeniami w różnych
dziedzinach życia, w tym z
codziennie wykonywanymi
czynnościami, opowiada o tym, co
go uszczęśliwia, pyta i odpowiada
na pytania związane z doznanymi
urazami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami w różnych
dziedzinach życia, w tym z codziennie
wykonywanymi czynnościami,
opowiada o tym, co go uszczęśliwia,
pyta i odpowiada na pytania związane
z doznanymi urazami, popełniając
drobne błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z doświadczeniami w różnych
dziedzinach życia, w tym z codziennie
wykonywanymi czynnościami, opowiada
o tym, co go uszczęśliwia, pyta i
odpowiada na pytania związane z
doznanymi urazami, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z doświadczeniami w różnych
dziedzinach życia, w tym z codziennie
wykonywanymi czynnościami, opowiada
o tym, co go uszczęśliwia, pyta i
odpowiada na pytania związane z
doznanymi urazami, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.
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Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w tym
nazwy chorób i dolegliwości, urazów
i kontuzji, nazwy emocji i uczuć),
czasy past simple, present perfect,
czasownik have/has got, określenia
czasu z ago.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym nazwy chorób i
dolegliwości, urazów i kontuzji, nazwy
emocji i uczuć), czasy past simple,
present perfect, czasownik have/has
got, określenia czasu z ago,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym nazwy chorób i
dolegliwości, urazów i kontuzji, nazwy
emocji i uczuć), czasy past simple,
present perfect, czasownik have/has got,
określenia czasu z ago, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 1 (w tym nazwy chorób i
dolegliwości, urazów i kontuzji, nazwy
emocji i uczuć), czasy past simple,
present perfect, czasownik have/has got,
określenia czasu z ago, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze wiadomość e-mail na
temat powodów znalezienia się w
szpitalu, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wiadomość e-mail na
temat powodów znalezienia się w
szpitalu, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail na temat
powodów znalezienia się w szpitalu,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość e-mail na temat
powodów znalezienia się w szpitalu,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 2
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja,
reagowanie ustne

Uczeń pyta i udziela informacji
związanych z planami dotyczącymi
spędzenia czasu wolnego, kupuje
ubranie w sklepie odzieżowym,
wyraża podjęte przez siebie w danej
chwili decyzje, proponuje i obiecuje,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń pyta i udziela informacji
związanych z planami dotyczącymi
spędzenia czasu wolnego, kupuje
ubranie w sklepie odzieżowym, wyraża
podjęte przez siebie w danej chwili
decyzje, proponuje i obiecuje, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta i udziela informacji
związanych z planami dotyczącymi
spędzenia czasu wolnego, kupuje
ubranie w sklepie odzieżowym, wyraża
podjęte przez siebie w danej chwili
decyzje, proponuje i obiecuje, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń pyta i udziela informacji
związanych z planami dotyczącymi
spędzenia czasu wolnego, kupuje
ubranie w sklepie odzieżowym, wyraża
podjęte przez siebie w danej chwili
decyzje, proponuje i obiecuje, nie
stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
różnymi formami spędzania czasu
wolnego i planami na najbliższy
weekend.

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z różnymi formami spędzania
czasu wolnego i planami na najbliższy
weekend, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.
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Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, w tym,
m.in., nazwy sklepów i miejsc
usługowych, towarów, nazwy
czynności wykonywanych w wolnym
czasie, nazwy ubrań oraz
konstrukcję be going to, will, liczbę
mnogą rzeczowników, tryb
rozkazujący.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym, m.in., nazwy
sklepów i miejsc usługowych,
towarów, nazwy czynności
wykonywanych w wolnym czasie,
nazwy ubrań oraz konstrukcję be
going to, will, liczbę mnogą
rzeczowników, tryb rozkazujący,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym, m.in., nazwy sklepów
i miejsc usługowych, towarów, nazwy
czynności wykonywanych w wolnym
czasie, nazwy ubrań oraz konstrukcję be
going to, will, liczbę mnogą
rzeczowników, tryb rozkazujący,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 2, w tym, m.in., nazwy sklepów i
miejsc usługowych, towarów, nazwy
czynności wykonywanych w wolnym
czasie, nazwy ubrań oraz konstrukcję be
going to, will, liczbę mnogą
rzeczowników, tryb rozkazujący,
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń opisuje własne centrum
handlowe w formie reklamy, tworzy
pracę projektową, w której opisuje
ulubione sklepy, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje własne centrum
handlowe w formie reklamy,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje własne centrum handlowe
w formie reklamy, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje własne centrum handlowe
w formie reklamy, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując właściwej
formy i stylu.

UNIT 3
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń wybiera film i kupuje bilety do
kina, stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wybiera film i kupuje bilety do
kina, stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wybiera film i kupuje bilety do
kina, stosując częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wybiera film i kupuje bilety do kina,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
preferencjami dotyczącymi
gatunków filmowych, opinią na
wskazane tematy.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z preferencjami
dotyczącymi gatunków filmowych,
opinią na wskazane tematy,
popełniając drobne błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z preferencjami dotyczącymi
gatunków filmowych, opinią na
wskazane tematy, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje
związane z preferencjami dotyczącymi
gatunków filmowych, opinią na wskazane
tematy, popełniając błędy językowe, które
w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3, nazwy
gatunków filmowych, programów
telewizyjnych, nazwy elementów
telefonów komórkowych i
akcesoriów, czas present simple,
czasowniki modalne must/mustn’t,

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, nazwy gatunków
filmowych, programów telewizyjnych,
nazwy elementów telefonów
komórkowych i akcesoriów, czas
present simple, czasowniki modalne
must/mustn’t, should/shouldn’t, have

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, nazwy gatunków filmowych,
programów telewizyjnych, nazwy
elementów telefonów komórkowych i
akcesoriów, czas present simple,
czasowniki modalne must/mustn’t,
should/shouldn’t, have to/don’t have to

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 3, nazwy gatunków filmowych,
programów telewizyjnych, nazwy
elementów telefonów komórkowych i
akcesoriów, czas present simple,
czasowniki modalne must/mustn’t,
should/shouldn’t, have to/don’t have to
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should/shouldn’t, have to/don’t have
to oraz przysłówki sposobu.

to/don’t have to oraz przysłówki
sposobu, popełniając nieliczne błędy.

oraz przysłówki sposobu, popełniając
liczne błędy.

oraz przysłówki sposobu, popełniając
bardzo liczne błędy.

Wyrażanie opinii

Uczeń w sposób płynny wyraża i
uzasadnia swoją opinię na temat
różnych filmów i gatunków
filmowych, programów
telewizyjnych, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnych filmów i gatunków filmowych,
programów telewizyjnych, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnych filmów i gatunków filmowych,
programów telewizyjnych, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię temat
różnych filmów i gatunków filmowych,
programów telewizyjnych, popełniając
błędy językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze recenzję ulubionego
filmu, nie popełniając większych
błędów i stosując właściwą formę i
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze recenzję ulubionego
filmu, popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

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

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

UNIT 4
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń kupuje bilet na pociąg,
uzyskując potrzebne informacje,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń kupuje bilet na pociąg,
uzyskując potrzebne informacje,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń kupuje bilet na pociąg, uzyskując
potrzebne informacje, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń kupuje bilet na pociąg, uzyskując
potrzebne informacje, nie stosując
właściwych form grzecznościowych
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Reagowanie ustne

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych związanych z
udzielaniem informacji dotyczącej
wyboru środku transportu i kierunku
podróżowania.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę zrozumiale i
adekwatnie reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z udzielaniem informacji
dotyczącej wyboru środku transportu i
kierunku podróżowania, popełniając
niewielkie błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej
rozmowie, reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych związanych
z udzielaniem informacji dotyczącej
wyboru środku transportu i kierunku
podróżowania, często wzorując się na
modelu rozmowy i korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo
prostej rozmowie związanej z
udzielaniem informacji dotyczącej wyboru
środku transportu i kierunku
podróżowania, korzystając w dużej
mierze z pomocy nauczyciela,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
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Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, w tym,
m.in., nazwy środków transportu,
nazwy kierunków świata, a także
przyimki, czasownik to be w czasie
past simple, czasowniki regularne i
nieregularne w czasie past simple,
czas present continuous, spójniki:
and, but, or, so.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy
środków transportu, nazwy kierunków
świata, a także przyimki, czasownik to
be w czasie past simple, czasowniki
regularne i nieregularne w czasie past
simple, czas present continuous,
spójniki: and, but, or, so, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy środków
transportu, nazwy kierunków świata, a
także przyimki, czasownik to be w czasie
past simple, czasowniki regularne i
nieregularne w czasie past simple, czas
present continuous, spójniki: and, but,
or, so, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 4, w tym, m.in., nazwy środków
transportu, nazwy kierunków świata, a
także przyimki, czasownik to be w czasie
past simple, czasowniki regularne i
nieregularne w czasie past simple, czas
present continuous, spójniki: and, but, or,
so, popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze pocztówkę z podróży,
nie popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze pocztówkę z podróży,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

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

Uczeń pisze pocztówkę z podróży,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
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Opis rzeczy

Uczeń w sposób płynny opisuje
wybraną dyscyplinę sportową,
uwzględniając potrzebne do jej
wykonywania sprzęty, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje wybraną dyscyplinę
sportową, uwzględniając potrzebne do
jej wykonywania sprzęty, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje wybraną dyscyplinę
sportową, uwzględniając potrzebne do
jej wykonywania sprzęty, popełniając
błędy językowe, które w niewielkim
stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wybraną dyscyplinę
sportową, uwzględniając potrzebne do jej
wykonywania sprzęty, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Opis czynności

Uczeń w sposób płynny opisuje
podjęte aktywności i czynności
wykonywane podczas minionego
weekendu, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje podjęte aktywności i
czynności wykonywane podczas
minionego weekendu, popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje podjęte aktywności i
czynności wykonywane podczas
minionego weekendu, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje podjęte aktywności i
czynności wykonywane podczas
minionego weekendu, popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń reaguje na dobre i złe
wiadomości, stosując właściwe
formy grzecznościowe, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń reaguje na dobre i złe
wiadomości, stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń reaguje na dobre i złe
wiadomości, stosując częściowo
odpowiednie formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń reaguje na dobre i złe wiadomości,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Steps Forward 3: kryteria oceny

Oxford University Press

Strona 11

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
minionym weekendem.

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

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

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

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, w tym
nazwy sportów i sprzętów
sportowych, nazwy części ciała,
ubrań, nazwy czynności
wykonywanych w wolnym czasie.
czasowniki go, play, do, czas past
simple, tryb rozkazujący.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 5, w tym nazwy sportów i
sprzętów sportowych, nazwy części
ciała, ubrań, nazwy czynności
wykonywanych w wolnym czasie.
czasowniki go, play, do, czas past
simple, tryb rozkazujący, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 5, w tym nazwy sportów i
sprzętów sportowych, nazwy części
ciała, ubrań, nazwy czynności
wykonywanych w wolnym czasie.
czasowniki go, play, do, czas past
simple, tryb rozkazujący, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 5, w tym nazwy sportów i
sprzętów sportowych, nazwy części ciała,
ubrań, nazwy czynności wykonywanych
w wolnym czasie. czasowniki go, play,
do, czas past simple, tryb rozkazujący,
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje
ubrania noszone na różne okazje,
nie popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje
ubrania noszone na różne okazje,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje
ubrania noszone na różne okazje,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje
ubrania noszone na różne okazje,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
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Rozumienie wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń zaprasza, przyjmuje i/lub
odrzuca zaproszenia, stosując
właściwe formy grzecznościowe, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń zaprasza, przyjmuje i/lub
odrzuca zaproszenia, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń zaprasza, przyjmuje i/lub odrzuca
zaproszenia, stosując częściowo
odpowiednie formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń zaprasza, przyjmuje i/lub odrzuca
zaproszenia, nie stosując właściwych
form grzecznościowych popełniając błędy
językowe, które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
upodobaniami żywieniowymi.

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

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

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

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, w tym,
m.in., nazwy produktów
spożywczych, daty, przedimki a, an,
the, some i any, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, konstrukcję There
is/There are, przyimki używane z
określeniami czasu: on, at, in.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym, m.in., nazwy
produktów spożywczych, daty,
przedimki a, an, the, some i any,
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
konstrukcję There is/There are,
przyimki używane z określeniami
czasu: on, at, in, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym, m.in., nazwy
produktów spożywczych, daty, przedimki
a, an, the, some i any, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, konstrukcję
There is/There are, przyimki używane z
określeniami czasu: on, at, in,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 6, w tym, m.in., nazwy
produktów spożywczych, daty, przedimki
a, an, the, some i any, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne, konstrukcję
There is/There are, przyimki używane z
określeniami czasu: on, at, in, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze zaproszenie na
uroczystość oraz odpowiedź na
zaproszenie, opisuje wybraną
uroczystość obchodzoną w Polsce w
formie projektu, nie popełniając
większych błędów i stosując
właściwą formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze zaproszenie na
uroczystość oraz odpowiedź na
zaproszenie, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi, stosując w
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze zaproszenie na uroczystość
oraz odpowiedź na zaproszenie,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i styl.

Uczeń pisze zaproszenie na uroczystość
oraz odpowiedź na zaproszenie,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.
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Opis

Uczeń w sposób płynny opisuje
swoje ulubione zwierzęta z
zastosowaniem różnych
przymiotników, uwzględniając ich
części ciała, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje swoje ulubione
zwierzęta z zastosowaniem różnych
przymiotników, uwzględniając ich
części ciała, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoje ulubione zwierzęta
z zastosowaniem różnych
przymiotników, uwzględniając ich części
ciała, popełniając błędy językowe, które
w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoje ulubione zwierzęta z
zastosowaniem różnych przymiotników,
uwzględniając ich części ciała,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 7 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń rozmawia o pogodzie,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń rozmawia o pogodzie, stosując
właściwe formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

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

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

Porównywanie

Uczeń w sposób płynny porównuje
różne zwierzęta, obiekty
geograficzne i elementy krajobrazu,
nie popełniając większych błędów.

Uczeń porównuje różne zwierzęta,
obiekty geograficzne i elementy
krajobrazu, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne zwierzęta,
obiekty geograficzne i elementy
krajobrazu, popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne zwierzęta,
obiekty geograficzne i elementy
krajobrazu, popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie wypowiedzi.
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Uzyskiwanie informacji

Uczeń w sposób płynny udziela,
pyta i prosi o informacje związane z
upodobaniami dotyczącymi zwierząt.

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

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

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

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, w tym
nazwy zwierząt, przymiotniki
opisujące zwierzęta, nazwy części
roślin, a także przymiotniki w stopniu
wyższym i najwyższym, konstrukcję
(not) as + przymiotnik + as,
kolejność przymiotników przed
rzeczownikiem.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7, w tym nazwy zwierząt,
przymiotniki opisujące zwierzęta,
nazwy części roślin, a także
przymiotniki w stopniu wyższym i
najwyższym, konstrukcję (not) as +
przymiotnik + as, kolejność
przymiotników przed rzeczownikiem,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7, w tym nazwy zwierząt,
przymiotniki opisujące zwierzęta, nazwy
części roślin, a także przymiotniki w
stopniu wyższym i najwyższym,
konstrukcję (not) as + przymiotnik + as,
kolejność przymiotników przed
rzeczownikiem, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 7, w tym nazwy zwierząt,
przymiotniki opisujące zwierzęta, nazwy
części roślin, a także przymiotniki w
stopniu wyższym i najwyższym,
konstrukcję (not) as + przymiotnik + as,
kolejność przymiotników przed
rzeczownikiem, popełniając bardzo liczne
błędy.

UNIT 8
CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ

OCENA
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis miejsc

Uczeń w sposób płynny opisuje swój
pokój i jego wyposażenie, nie
popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje pokój i jego
wyposażenie, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pokój i jego wyposażenie,
popełniając błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pokój i jego wyposażenie,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z
zakresu obejmującego słownictwo i
środki językowe uwzględnione w
rozdziale 8 i wykonuje zadania
sprawdzające rozumienie tych
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
obejmującego słownictwo i środki
językowe uwzględnione w rozdziale 8
i wykonuje zadania sprawdzające
rozumienie tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Opis czynności

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

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia
z przeszłości, mające wpływ na
teraźniejszość oraz swoje
doświadczenia, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z
przeszłości, mające wpływ na
teraźniejszość oraz swoje
doświadczenia, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z
przeszłości, mające wpływ na
teraźniejszość oraz swoje doświadczenia,
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Zachowania społeczne i interakcja

Uczeń uzgadnia wybór prezentu dla
kolegi/koleżanki zgodnie z jej
zainteresowaniami, proponuje i
przyjmuje propozycje i sugestie,
stosując właściwe formy
grzecznościowe, nie popełniając
większych błędów.

Uczeń uzgadnia wybór prezentu dla
kolegi/koleżanki zgodnie z jej
zainteresowaniami, proponuje i
przyjmuje propozycje i sugestie,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i popełniając
niewielkie błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie

Uczeń uzgadnia wybór prezentu dla
kolegi/koleżanki zgodnie z jej
zainteresowaniami, proponuje i
przyjmuje propozycje i sugestie, stosując
częściowo odpowiednie formy
grzecznościowe, popełniając błędy
językowe, które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe zrozumienie

Uczeń uzgadnia wybór prezentu dla
kolegi/koleżanki zgodnie z jej
zainteresowaniami, proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie, nie stosując
właściwych form grzecznościowych
popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
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wypowiedzi.

wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo

Uczeń poprawnie stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, w tym,
m.in., nazwy mebli i elementów
wyposażenia domu, nazwy
codziennych czynności, a także
czasy present simple i present
continuous, past simple i past
continuous, mowę niezależną (direct
speech).

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy mebli
i elementów wyposażenia domu,
nazwy codziennych czynności, a także
czasy present simple i present
continuous, past simple i past
continuous, mowę niezależną (direct
speech), popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy mebli i
elementów wyposażenia domu, nazwy
codziennych czynności, a także czasy
present simple i present continuous,
past simple i past continuous, mowę
niezależną (direct speech), popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z
rozdziału 8, w tym, m.in., nazwy mebli i
elementów wyposażenia domu, nazwy
codziennych czynności, a także czasy
present simple i present continuous, past
simple i past continuous, mowę
niezależną (direct speech), popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego

Uczeń pisze wstęp do opowiadania,
nie popełniając większych błędów i
stosując właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze wstęp do opowiadania,
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie
wypowiedzi, stosując w miarę
właściwą formę i styl.

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

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