
 
KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE – JĘZYK ANGIELSKI – KLASA III 

 
 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki 

językowe, 

fonetyka, 

ortografia 

 
 
 

 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności nawet z 
pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów i 

wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów i 

wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów i 

wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 

wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 

 
 
 
 
Uczeń: 

 Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i 
wyrażenia, 

 Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 

 Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne. 

 

 
 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 



 Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa i 
struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Produkcja 
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 

nie zakłócające 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi są logiczne 
i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 
 
 

 

 

 

 
 
  



 

KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE 

PODRĘCZNIK: TIGER 3 
 

 

WELCOME TO THE TIGER STREET CLUB! 

 
OCENA 

 
NIEDOSTATECZNA 

 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
CELUJĄCA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, 
by otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował 
podstawowej wiedzy i 
nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka 
podstawowych słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 3-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń: 
Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne 
w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 
2. Słownictwo z pozprzednich poziomów, min.: shoe, banana, board game. 
3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 
4. Nazwy miesięcy 
5. Polecenia i pytania dotyczące  imienia, wieku, miejsca zamieszkania. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Rozumie większość 
komunikatów słownych na 
bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Rozumie szczegółowo 
komunikaty słowne w 
zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje 
się w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 
 

Uczeń: 
 wskazuje litery, kolory i 

liczby zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

 reaguje adekwatnie na 
powitanie i pożegnanie, 

 przedstawia się innym, 
 poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia i 
pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 z problemami powtarza 
rymowanki. 

 

Wykazuje się 
umiejętnościami na 
wyższym poziomie od 
wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  
Zachowuje poprawność 
językową. 

Uczeń: 
 nazywa kolory i liczby, 
 wita się i żegna z 

innymi, 
 przedstawia się, 
 literuje wyrazy, 
 poprawnie reaguje na 

polecenia i pytania 
dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie mówi 
rymowanki, 

 poprawnie zapisuje 
nazwy kolorów i liczb. 

  



A COMPUTER FOR THE CLUB 

 
OCENA 

 
NIEDOSTATECZNA 

 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
CELUJĄCA 

 
 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

 Uczeń zna i stosuje kilka 
podstawowych słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
(str. 7–14). 

 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne 
w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

 1. Słownictwo dot. czynności związanych z uzywaniem komputera. 
2. Przymiotniki: empty, heavy, shed 
3. Czynności związane z zżyciem codziennym. 
4. Konstrukcje Do you…? Are you … ? 
5. Pytania: Is it right?, How do you use?, Can I work with? 
6. Polecenia i pytania dotyczące czynności codziennych. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej wiedzy 
i nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 

Zadania na rozumienie ze słuchu 

sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie. 

Rozumie większość 

komunikatów słownych na 

bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie. 

Rozumie szczegółowo 

komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. 
Poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie. 

 
 
Uczeń: 
Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się 

w stopniu minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, odczytuje, 

wykonuje zadania z pomocą innych 

osób. 

 

Uczeń: 

 wskazuje uczucia, członków 

rodziny i przymiotniki zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

 poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 

poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 

poznane słowa, 
 z problemami śpiewa piosenkę 

czy powtarza historyjkę, 

 z problemami opisuje uczucia 

innych osób, 

 z problemami zapisuje nazwy 

czynności związanych z życiem 
codziennym oraz z używaniem 

komputera. 

Wykazuje się umiejętnościami 

na wyższym poziomie od 

wymaganych na ocenę 
dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność 

językową. 

Uczeń: 

 nazywa uczucia, członków 

rodziny i przymiotniki, 
 opisuje swoje uczucia i 

uczucia innych osób, 

 poprawnie reaguje na 

polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 
 poprawnie czyta i pisze 

nazwy uczuć, członków 

rodziny i przymiotników, 

 poprawnie śpiewa piosenkę 

czy odgrywa historyjkę, 

 poprawnie zapisuje nazwy 
czynności związanych z 

życiem codziennym oraz z 

używaniem komputera. 

 

 Uczeń rozwiązuje TEST NR 1   



ANIMAL WORLD 

 
OCENA 

 
NIEDOSTATECZNA 

 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
CELUJĄCA 

 
 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej wiedzy 
i nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 

Uczeń zna i stosuje kilka 

podstawowych słów. 

Uczeń zna i stosuje część 

podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów oraz 

zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 15-21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń: 
Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

Uczeń w niewielkim stopniu 

stosuje poznane struktury 

gramatyczne. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie 

stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach i 

własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

1. Zwierzęta. 

2. Rodzaje kręgowców. 

3. Konstrukcja It has got, It hasn’t got. 

4. Pytania: Has it got? Is it? 

5. Polecenia i pytania dotyczące zwierząt. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 

sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie. 

Rozumie większość 

komunikatów słownych na 

bazie poznanego 

słownictwa. 
W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie. 

Rozumie szczegółowo 

komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. 

Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje 

się w stopniu minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 

dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z 

pomocą innych osób. 

 

Uczeń: 

 wskazuje zwierzęta zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 

 poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami opisuje 

pogodę, 

 z problemami śpiewa 

piosenkę czy powtarza 

historyjkę, 

 z problemami pisze nazwy 

zwierząt i rodzaje 

kręgowców. 
 

Wykazuje się 

umiejętnościami na 

wyższym poziomie od 

wymaganych na ocenę 

dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność 
językową. 

Uczeń: 

 nazywa zwierzęta i 

rodzaje kręgowców. 

 poprawnie reaguje na 

polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 

 poprawnie czyta i pisze 
nazwy zwierząt i rodzaje 

kręgowców. 

 poprawnie śpiewa 

piosenkę i odgrywa 

historyjkę. 

 Uczeń rozwiązuje TEST NR 2   



SPORT STAR 

 
OCENA 

 

NIEDOSTATECZNA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

 

DOBRA 

 

 

BARDZO DOBRA 

 

 
CELUJĄCA 

 
 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej wiedzy 
i nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 

Uczeń zna i stosuje kilka 

podstawowych słów. 

Uczeń zna i stosuje część 

podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów oraz 

zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 25-32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń: 
Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 

gramatyczne. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach i 

własnych wypowiedziach. 

Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 

zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

1. Sporty. 

2. Czynności związane z treningiem sportowym. 

3. Konstrukcje: I can. I can’t 

4. Pytania: Can you? 

5. Polecenia i pytania dotyczące sportu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 

słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje 

się w stopniu minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 

dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z 

pomocą innych osób. 

 

Uczeń: 

 wskazuje czynności zgodnie 

z usłyszanymi nazwami, 

 poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami opisuje 

wykonywane przez siebie 

czynności oraz przez inne 

osoby, 

 z problemami śpiewa 

piosenkę czy powtarza 

historyjkę, 

 z problemami pisze o 

wykonywanych 
czynnościach, olimpijczyku, 

sportowcu i sporcie. 

  

Z pomocą nauczyciela 

wykazuje się w stopniu 

minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 

dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje 

zadania z pomocą innych 

osób. 
 

Uczeń: 

 nazywa czynności  

 opisuje wykonywane 

przez siebie czynności 

oraz przez inne osoby, 

 poprawnie reaguje na 

polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze 

nazwy czynności i 

przedmiotów domowych, 

 poprawnie pisze o 

wykonywanych 

czynnościach, 

olimpijczyku, sportowcu i 

sporcie, 

 poprawnie śpiewa 
piosenkę czy odgrywa 

historyjkę. 
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FOOD WE LIKE 

 
OCENA 

 
NIEDOSTATECZNA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
CELUJĄCA 

 
 

 NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej wiedzy 
i nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

 

Uczeń zna i stosuje kilka 
podstawowych słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 
(str. 33-40). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Uczeń: 
Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

 
 

Uczeń w niewielkim stopniu 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne 
w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie 
stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach 
i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Artykuły spożywcze. 
2. Nazwy potraw i smaków.. 
3. Konstrukcje My favourite sandwich is…. I like, I don’t like 
1. Pytania: Do you like, What do you have for…? 
2. Pytania i polecenia dotyczące artykułów spożywczych. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze 
słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje 
się w stopniu minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 
 

Uczeń: 
 wskazuje artykuły 

spożywcze, 
 poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia i 
pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 częściowo poprawnie 
wskazuje położenie 
przedmiotów,  

 z problemami śpiewa 
piosenkę czy powtarza 
historyjkę, 

 z problemami opisuje 
swoje ulubione jedzenie. 

 

Z pomocą nauczyciela 
wykazuje się w stopniu 
minimalnym 
umiejętnościami na ocenę 
dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje 
zadania z pomocą innych 
osób. 
 

Uczeń: 
 nazywa artykuły 

spożywcze, potrawy, 
smaki 

 poprawnie pyta o 
położenie, 

 poprawnie reaguje na 
polecenia i pytania 
dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze 
nazwy artykułów 
spożywczych, 

 poprawnie śpiewa 
piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 
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THINGS WE DO EVERY DAY 

 

OCENA 

 

NIEDOSTATECZNA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

 

DOBRA 

 

 

BARDZO DOBRA 

 

 
CELUJĄCA 

 

 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIEDZA: 

znajomość  

środków  

językowych 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej wiedzy 
i nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 

 

 

 

 

Uczeń zna i stosuje kilka 

podstawowych słów. 

Uczeń zna i stosuje część 

podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów oraz 

zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 43-50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń: 
Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

Uczeń w niewielkim stopniu 

stosuje poznane struktury 
gramatyczne. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie 

stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i 

własnych wypowiedziach. 

Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

1. Czynności życia codziennego. 

2. Pory dnia i nocy. 

3. Konstrukcje: It’s ten o’clock in the morning. 

4. Pytania: What time is it in?, What’s this?  

5. Pytania i polecenia dotyczące czynności życia codziennego i godzin. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 

sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze 

słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje 

się w stopniu minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 

dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z 

pomocą innych osób. 

 

Uczeń: 

 wskazuje czynności życia 

codziennego i godziny 

zgodnie z usłyszanymi 

nazwami, 

 poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 
 częściowo poprawnie czyta 

poznane słowa, 

 z problemami opisuje 

czynności wykonywane przez 

siebie i innych, 

 z problemami śpiewa 

piosenkę czy powtarza 

historyjkę 

 z problemami pisze nazwy 
czynności, godziny.  

 

 

 

Z pomocą nauczyciela 

wykazuje się w stopniu 

minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 

dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje 

zadania z pomocą innych 

osób. 

 

Uczeń: 

 nazywa czynności życia 

codziennego i godziny, 

 poprawnie reaguje na 

polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 

 poprawnie czyta i pisze 

nazwy czynności życia 
codziennego i godziny, 

 opisuje czynności 

wykonywane przez siebie 

i innych, 

 poprawnie śpiewa 

piosenkę czy odgrywa 

historyjkę, 
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AT THE BEACH 

 

OCENA 

 

NIEDOSTATECZNA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

 

DOBRA 

 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

CELUJĄCA 

 

 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

WIEDZA: 

znajomość  

środków  

językowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości 
kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. 
nie opanował 
podstawowej wiedzy 
i nie potrafi wykonać 
zadań o 
elementarnym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach są 
na tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 

Uczeń zna i stosuje kilka 

podstawowych słów. 

Uczeń zna i stosuje część 

podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość 

poznanych wyrazów oraz 

zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 51-58). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 
Zna bezbłędnie 
wszystkie 
wprowadzone 
słowa i wyrażenia, 
Bezbłędnie je 
zapisuje i 
wymawia, 
Zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

Uczeń w niewielkim stopniu 

stosuje poznane struktury 
gramatyczne. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie 

stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i 

własnych wypowiedziach. 

Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

1. Czynności wykonywane na plaży. 

2. Zwierzęta morskie. 

3. Konstrukcje: I’m/He’s/She’s swimming. 

4. Pytania: What are you doing? 

5. Pytania i polecenia dotyczące czynności wykonywanych na plaży. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 

sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze 

słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje 

się w stopniu minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 

dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z 

pomocą innych osób. 

 

Uczeń: 

 wskazuje czynności na plaży 

zgodnie z usłyszanymi 

nazwami, 

 poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami mówi o 

harcerstwie, 

 z problemami śpiewa 

piosenkę czy powtarza 

historyjkę, 

 z problemami pisze nazwy 

czynności na plaży i zwierząt 

morskich. 
 

 

 

Z pomocą nauczyciela 

wykazuje się w stopniu 

minimalnym 

umiejętnościami na ocenę 

dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje 

zadania z pomocą innych 

osób. 

 

Uczeń: 

 nazywa czynności na 

plaży 

 poprawnie reaguje na 

polecenia i pytania 

dotyczące poznanego 

materiału, 

 poprawnie czyta i pisze 

nazwy czynności na 
plaży i zwierząt morskich 

. 

 poprawnie mówi o 

harcerstwie, 

 poprawnie śpiewa 

piosenkę czy odgrywa 

historyjkę, 
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