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ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 
      

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 

W SULMIERZYCACH 

 

 

I Przedmiotem oceny są: 

A. wiadomości i umiejętności, 

B. zaangażowanie w proces nauczania – uczenia się, 

C. aktywność i praca na lekcji, 

D. systematyczność w odrabianiu prac domowych, 

E. ćwiczenia praktyczne, 

F. projekty. 

 

II Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

A. prace kontrolne (sprawdziany, testy) 

B. różne formy wypowiedzi pisemnych, także prace na lekcji, 

C. kartkówki, 

D. odpowiedź ustna przygotowana wcześniej lub spontaniczna (np. dialogi), 

E. prace domowe, 

F. projekty, 

G. aktywność na lekcji (np. kilkuzdaniowa wypowiedź, praca w grupie, praca z tekstem, 

podręcznikiem), 

H. zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń. 

 

III Sposób kontrolowania i oceniania poszczególnych form aktywności 

 

1. Sprawdziany/ testy przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności ucznia z danego zakresu materiału (unit / kapitel). 

• O sprawdzianie uczeń jest informowany z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do 

dziennika elektronicznego w chwili zapowiedzi). 

• Przed sprawdzianem nauczyciel podaje zakres programowy sprawdzianu. 

• Każdy sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa. 

• Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie może przystąpić do napisania 

sprawdzianu w pierwszym terminie, zobowiązany jest uczynić to na najbliższych 

zajęciach. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności - w ciągu tygodnia od 

powrotu do szkoły lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nienapisanie 

sprawdzianu w ustalonym terminie skutkuje oceną niedostateczną. 

 

2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności ucznia z kilku jednostek lekcyjnych lub określonego zakresu materiału. 

 

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. 

Oceniając wypowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

• poprawność językową i gramatyczną, 

• prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 

• płynność wypowiedzi. 

 

4. Praca domowa sprawdzana jest na bieżąco. 
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5. Aktywność i praca na lekcji oceniana jest według zasad ustalonych indywidualnie 

przez nauczyciela. 

 

6. Inne. 
• Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, aktywny 

udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz sukcesy w konkursach. 

• Za pracę niesamodzielną uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

IV Ocenianie prac kontrolnych 

A. Każdy sprawdzian / test / kartkówka przygotowany jest w taki sposób, że zawiera 

połowę zadań z wymagań podstawowych i połowę – z ponadpodstawowych. 

B. Sprawdziany / testy / kartkówki są oceniane według oddzielnego schematu, który jest 

uzależniony od złożoności zagadnienia. Punkty są przeliczane na oceny według zasad 

pomiaru dydaktycznego. 

 

100%  - celujący 

90 – 96% - bardzo dobry 

75 – 89% - dobry 

50 – 74% - dostateczny 

33 – 49% - dopuszczający 

 

V Ranga / waga ocen 

 

Oceny za poszczególne formy aktywności ucznia mają przypisaną określoną wagę.  

 

Waga Formy aktywności: 

3 sprawdzian, test, dyktando, sukcesy w konkursach, 

2 kartkówka, odpowiedź ustna, wypowiedź pisemna, 

1 praca domowa, aktywność na lekcji, praca na lekcji, prowadzenie zeszytu, praca 

w grupie, projekt. 

 

VI Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce 

 

A. Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco.  

B. Ocena powinna być opatrzona krótkim komentarzem merytorycznym (ustnym bądź 

pisemnym) zawierającym odniesienia do wymagań, które uczeń spełnił i których nie 

spełnił. 

C. W ocenianiu nauczyciel uwzględnia zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach 

wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, możliwości intelektualne 

ucznia oraz stopień zaangażowania i wkład w naukę. 

D. Sprawdziany / testy, itd. uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach 

określonych przez nauczyciela. 

 

VII Zasady wystawiania ocen półrocznych i rocznych 

 

A. Klasyfikacja półroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 
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B. Nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

(podczas lekcji) oraz ich rodziców / prawnych opiekunów (za pośrednictwem strony 

internetowej) o: 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

śródrocznych i rocznych, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej, 

- trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

C. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 

D. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji / braku pracy domowej 

proporcjonalnie do liczby zajęć w półroczu (nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej 

kartkówek, sprawdzianów oraz zajęć, podczas których wystawiana jest ocena półroczna 

i roczna). 

E. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności ocenianych na podstawie różnych form aktywności. 

Ocena wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wyliczanej przez dziennik 

elektroniczny. 

F. Średnia wymagana na poszczególne oceny. 

 

średnia ocena 

1,60 2 

2,60 3 

3,60 4 

4,60 5 

5,00 6* 

 

*Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazał się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi 

ponad podstawę programową lub z testów/sprawdzianów uzyskuje maksymalną liczbę 

punktów i cząstkowe oceny celujące. 

 

G. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej z pierwszego i drugiego półrocza. 

Nauczyciel bierze pod uwagę postawę i zaangażowanie ucznia. 

H. Warunkiem uzyskania rocznej oceny dopuszczającej jest średnia co najmniej 1,60 

w każdym półroczu. 

I. Uczeń ma obowiązek poprawienia śródrocznej oceny niedostatecznej w terminie 6 

tygodni od zakończenia zajęć w pierwszym półroczu. W szczególnych przypadkach 

termin ten może zostać ustalony indywidualnie z nauczycielem. 

 

VIII Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 

A. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianu / testu. 

B. Poprawa oceny następuje w ciągu 2 tygodni od wystawienia oceny i omówienia 

sprawdzianu. 

C. Nie podlegają poprawie oceny z prac domowych i projektów. 

D. W przypadku poprawy sprawdzianu wstawiana jest ocena będąca średnią ze 

sprawdzianu i poprawy. 

E. Uczeń nie ma prawa do poprawy sprawdzianu lub kartkówki, jeżeli jego praca była 

niesamodzielna. 

F. Z poprawy sprawdzianu uczeń nie może otrzymać oceny celującej. 

 



 

4 
 

IX Zasady badania wyników nauczania 

 

A. Szkoła prowadzi badanie wyników nauczania zgodnie z planem na dany rok szkolny. 

B. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia. 

C. Badanie to może mieć formę: 

- diagnozy wstępnej, 

- diagnozy na koniec roku szkolnego, 

- próbnych egzaminów trzecioklasisty i ósmoklasisty 

- badania wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów. 

D. Wyniki uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na ocenę 

śródroczną i roczną. 

 

X Poziomy wymagań a ocena szkolna. 

 

Poniższe tabela zawiera oczekiwane umiejętności ucznia podzielone na wymagania 

podstawowe i ponadpodstawowe. Wymaganiom podstawowym odpowiada ocena dostateczna, 

wymaganiom ponadpodstawowym – bardzo dobra. 

Warunkiem uzyskania oceny wyższej jest zaliczenie wymagań na ocenę niższą. 

Oceny dopuszczającą i dobrą otrzymują uczniowie, którzy nie spełnili wszystkich 

wymagań na oceny odpowiednio - dostateczną i bardzo dobrą. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

ponadto jego wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę programową. 

 
 

 

Tiger&Friends 1 - Klasa I                                
 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

 

WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 

 

UNIT 1 – WELCOME TO SCHOOL  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa podstawowe przybory szkolne, 

tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler, 

rubber, pencil case, sharpener 

 Zna nazwy niektórych kolorów 

 Liczy do 10  

 Rozumie proste zwroty 

grzecznościowe, tj.: please, thank you 

 Z pomocą nauczyciela nazywa 

czynności wykonywane w klasie, tj.: 

colour, draw, play, sing, talk 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, … 

 Zazwyczaj poprawnie wyraża prośby: 

Can I have this … (pencil), please? 

 i przeważnie właściwie na nie reaguje: Yes, 

of course. – Thank you. 

 Rozumie pytania o kolor lub liczbę  

SŁOWNICTWO 

 Nazywa przybory szkolne, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: pencil, 

pen, crayon, ruler, rubber, pencil case, 

sharpener, jak i inne 

 Zna nazwy wielu kolorów 

 Swobodnie liczy do 10  

 Posługuje się zwrotami 

grzecznościowymi: please, thank you  

i wie kiedy je zastosować 

 Swobodnie nazywa czynności 

wykonywane w klasie, tj.: colour, draw, 

play, sing, talk 

STRUKTURY 

 Samodzielnie wita się i żegna  

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

prośby: Can I have this … (pencil), 

please? oraz właściwie na nie reaguje 
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i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada 

 Rozumie pytania o to, co robimy w 

szkole: Do you … (sing) at school?   

i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: 

Yes, I do./No, I don’t.;  

z pomocą nauczyciela informuje o tym, co 

robi w szkole: I … (draw) at school. 

 Wskazuje przedmioty i postaci w 

najbliższym otoczeniu i zazwyczaj 

poprawnie je nazywa: It’s a … (bag). 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 

kolor lub liczbę i poprawnie na nie 

odpowiada 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 

to, co robimy w szkole: Do you … (sing) 

at school?  i poprawnie na nie 

odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.; 

samodzielnie informuje o tym, co robi w 

szkole: I … (draw) at school. 

 Wskazuje przedmioty i postaci w 

najbliższym otoczeniu i poprawnie je 

nazywa: It’s a … (bag). 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

zwroty codzienne 

 Nazywa i opisuje podstawowe 

przybory szkolne oraz niektóre 

czynności wykonywane w klasie 

 Rozpoznaje wyrazy – nazwy 

przyborów szkolnych i czynności 

wykonywanych w klasie 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: Can I have this pen, please? 

i I draw at school. 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoskę / æ / w usłyszanych wyrazach 

 Z pomocą nauczyciela rozumie sens 

opowiadanych historyjek i częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Czyta proste wyrazy 

 Rozpoznaje proste zwroty w 

historyjce 

 Za namową i przy wsparciu 

nauczyciela odgrywa scenki i dialogi 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki  

i recytuje proste rymowanki 

 

Edukacja polonistyczna 

 Z pomocą nauczyciela ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, 

zazwyczaj używając poprawnych 

zwrotów, stara się stosować formy 

grzecznościowe 

 Uczestniczy w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach stara się 

posługiwać rekwizytami 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje  

i koloruje ilustracje 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia i samodzielnie je 

wydaje 

 Bez problemów rozpoznaje zwroty 

codzienne 

 Nazywa i opisuje rozmaite przybory 

szkolne oraz czynności wykonywane  

w klasie 

 Samodzielnie czyta wyrazy – nazwy 

przyborów szkolnych i czynności 

wykonywanych w klasie 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: Can I 

have this pen, please? i I draw at school. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / æ /  

w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie sens opowiadanych historyjek   

i poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie 

opowiada historyjkę 

 Czyta proste wyrazy ze zrozumieniem 

 Czyta ze zrozumieniem proste zwroty w 

historyjce 

 Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki  

i dialogi 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje 

proste rymowanki 

 

Edukacja polonistyczna 

 Poprawnie i samodzielnie ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Zawsze kulturalnie zwraca się  

do rozmówcy, używając poprawnych 

zwrotów grzecznościowych 

 Z zaangażowaniem uczestniczy 

w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach posługuje się 

rekwizytami  

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje i koloruje 

ilustracje 
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Edukacja społeczna 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

rekwizyty 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

minikarty obrazkowe 

Edukacja społeczna 

 Współpracuje z innymi dziećmi  

w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty 

 Samodzielnie wykonuje minikarty 

obrazkowe 

 

UNIT 2 – THE GINGERBREAD MAN  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre części ciała, tj.: arms, 

ears, eyes, hands, head, legs, mouth, 

nose 

 Z pomocą nauczyciela nazywa 

czynności związane ze zmysłami, tj.: 

listen, smell, see, touch, taste 

 Rozumie proste polecenia, tj.: Sit 

down., Stand up., Put your hands 

up/down. i zazwyczaj właściwie na nie 

reaguje 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, … 

 Rozumie pytania What/Who is it?  

i z pomocą nauczyciela odpowiada na nie 

prostymi słowami 

 Z pomocą nauczyciela wskazuje  

i nazywa części ciała: It’s a … 

(nose)./They’re … (legs)., This is … (a 

head)./These are … (the eyes). 

 Z pomocą nauczyciela określa swoje 

części ciała: I’ve got … (arms). i mówi 

co robimy za pomocą zmysłów: I … 

(smell) with my … (nose). 

 Zazwyczaj poprawnie rozumie 

polecenia ruchowe: Put your … (left 

arm) in/out. i przeważnie poprawnie na 

nie reaguje 

 Określa zabawy: We play … (tag)., ale 

potrzebuje pomocy nauczyciela 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa części ciała, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: arms, 

ears, eyes, hands, head, legs, mouth, 

nose, jak i inne 

 Bezbłędnie nazywa czynności związane 

ze zmysłami, tj.:  listen, smell, see, touch, 

taste, jak i inne 

 Rozumie polecenia, tj.: Sit down., Stand 

up., Put your hands up/down., właściwie 

na nie reaguje i potrafi je wydać 

STRUKTURY 

 Samodzielnie wita się i żegna  

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania 

What/Who is it? i poprawnie na nie 

odpowiada  

 Samodzielnie wskazuje i nazywa części 

ciała: It’s a … (nose)./They’re … (legs)., 

This is … (a head)./These are … (the 

eyes). 

 Określa swoje części ciała: I’ve got … 

(arms). i mówi co robimy za pomocą 

zmysłów: I … (smell) with my … (nose).  

 Rozumie i samodzielnie wydaje polecenia 

ruchowe 

 Samodzielnie określa zabawy: We play … 

(tag). 

 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie 

na proste polecenia 

 Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje 

zwroty codzienne 

 Nazywa i opisuje niektóre części ciała 

oraz czynności związane ze zmysłami 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: I’ve got a head. i I listen 

with my ears. 

 Przeważnie poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje 

głoskę / z / w usłyszanych wyrazach 

 Czyta proste wyrazy 

 Za namową i przy wsparciu 

nauczyciela odgrywa scenki i dialogi 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na  proste polecenia i samodzielnie je 

wydaje 

 Bez problemów rozpoznaje zwroty 

codzienne 

 Nazywa i opisuje rozmaite części ciała 

oraz czynności związane ze zmysłami 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: I’ve got a 

head. i I listen with my ears. 

 Samodzielnie, poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / z / 

w usłyszanych wyrazach 

 Czyta proste wyrazy ze zrozumieniem 

 Rozumie sens opowiadanych historyjek 
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 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje z 

rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki  

i recytuje proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Z pomocą nauczyciela ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, 

zazwyczaj używając poprawnych 

zwrotów, stara się stosować formy 

grzecznościowe 

 Uczestniczy w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach stara się 

posługiwać rekwizytami 
Edukacja przyrodnicza 

 Przeważnie poprawnie nazywa 

podstawowe części ciała 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje  

i koloruje ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Zazwyczaj współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

rekwizyty 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

minikarty obrazkowe 

i poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie 

opowiada historyjkę 

 Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki  

i dialogi 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje 

proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Poprawnie i samodzielnie ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Zawsze kulturalnie zwraca się  

do rozmówcy, używając poprawnych 

zwrotów grzecznościowych 

 Aktywnie i chętnie uczestniczy w 

zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach posługuje się 

rekwizytami 

Edukacja przyrodnicza 

 Poprawnie i samodzielnie nazywa części 

ciała  

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje i koloruje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Współpracuje z innymi dziećmi  

w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty 

 Samodzielnie wykonuje minikarty 

obrazkowe 

 

 

UNIT 3 – TIGER IS LOST 

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektórych członków rodziny  

i zna wyrazy związane z rodziną, tj.: 

brother, sister, baby, mother (Mum), father 

(Dad), grandmother (Granny), grandfather 

(Grandad), family 

 Z pomocą nauczyciela nazywa 

krewnych, tj.: aunt, uncle, cousins 

 Rozumie przymiotniki, tj.: big, small 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, … 

 Rozumie pytanie o samopoczucie: How 

are you? i zazwyczaj potrafi na nie 

odpowiedzieć  

 Rozumie pytanie o posiadanie: Have 

you got … (Tiger)? i z pomocą 

nauczyciela na nie odpowiada: Yes, I 

have./No, I haven’t. 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa członków rodziny i zna wyrazy 

związane z rodziną, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: brother, 

sister, baby, mother (Mum), father (Dad), 

grandmother (Granny), grandfather 

(Grandad), family, jak i inne 

 Nazywa krewnych 

 

 Używa poznanych przymiotników, tj.: 

big, small 

STRUKTURY 

 Samodzielnie wita się i żegna  

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

samopoczucie: How are you?; potrafi na 

nie właściwie odpowiedzieć  

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

posiadanie: Have you got … (Tiger)?   

i poprawnie na nie odpowiada: Yes, I 

have./No, I haven’t. 
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 Z pomocą nauczyciela określa wielkość 

rodziny: This family is big/small. oraz 

opowiada o rodzinie: I’ve got … 

(cousins)., I live with my … (mother)., 

This is the … (grandma). 

 Zazwyczaj poprawnie nazywa 

członków rodziny: Who’s this? – This 

is my … (cousin)./These are my … 

(cousins). 

 Samodzielnie i poprawnie określa 

wielkość rodziny: This family is 

big/small. oraz opowiada o rodzinie: I’ve 

got … (cousins)., I live with my … 

(mother)., This is the … (grandma). 

 Poprawnie nazywa członków rodziny: 

Who’s this? – This is my … 

(cousin)./These are my … (cousins). 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

zwroty codzienne 

 Nazywa i opisuje niektórych 

członków rodziny i krewnych; podaje 

wyrazy związane z rodziną i poznane 

przymiotniki 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: Have you got Tiger? i Some 

families are big. 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoskę / ə / w usłyszanych wyrazach 

 Czyta proste wyrazy 

 Z pomocą nauczyciela rozumie sens 

opowiadanych historyjek i częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Za namową i przy wsparciu 

nauczyciela odgrywa scenki i dialogi 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Zazwyczaj współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki  

i recytuje proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Z pomocą nauczyciela ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, 

zazwyczaj używając poprawnych 

zwrotów, stara się stosować formy 

grzecznościowe 

 Uczestniczy w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach stara się 

posługiwać rekwizytami 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje  

i koloruje ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Zazwyczaj współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

rekwizyty 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

minikarty obrazkowe 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia i samodzielnie je 

wydaje 

 Bez problemów rozpoznaje zwroty 

codzienne 

 Nazywa i opisuje członków rodziny oraz 

krewnych; podaje wyrazy związane  

z rodziną i poznane przymiotniki 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: Have you 

got Tiger? i Some families are big. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / ə / w 

usłyszanych wyrazach 

 Czyta wyrazy ze zrozumieniem 

 Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie 

opowiada historyjkę 

 Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki  

i dialogi 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje 

proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Poprawnie i samodzielnie ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Zawsze kulturalnie zwraca się  

do rozmówcy, używając poprawnych 

zwrotów grzecznościowych 

 Aktywnie i chętnie uczestniczy w 

zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach posługuje się 

rekwizytami  

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje i koloruje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Współpracuje z innymi dziećmi  

w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty 

 Samodzielnie wykonuje minikarty 

obrazkowe 
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UNIT 4 – DINNER TIME 

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa podstawowe produkty 

spożywcze, tj.: carrots, cheese, eggs, 

ham, milk, peas, potatoes, sausages 

 Z pomocą nauczyciela określa i nazywa 

grupy żywności, tj: animals, plants, 

fish, fruit, meat, vegetables 

 Zazwyczaj poprawnie posługuje się 

dodatkowym słownictwem związanym 

z jedzeniem, wprowadzonym na lekcji, 

tj.: food, omelette, pizza 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, … 

 Rozumie pytanie o samopoczucie: How 

are you? i przeważnie potrafi na nie 

odpowiedzieć  

 Z pomocą nauczyciela wskazuje  

i nazywa produkty spożywcze: It’s  … 

(ham)./They’re … (sausages). 

 Z pomocą nauczyciela zadaje pytania  

o upodobania: Do you like … (cheese)?  i 

zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: 

Yes, I do./No, I don’t.; informuje o swoich 

upodobaniach: I love/like/don’t like … 

(ham). 

 Zazwyczaj poprawnie określa 

pochodzenie pożywienia: Ham) … is 

meat. (Ham) … is from … (animals). 

 Z reguły poprawnie udziela instrukcji: 

Put/Don’t put some … (ham) in the 

omelette. 

 Potrzebuje pomocy nauczyciela, by 

wydać polecenie i na nie zareagować: 

Put your pencil in the pencil case. – 

Yes, of course. – Thank you. 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa produkty spożywcze, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: carrots, 

cheese, eggs, ham, milk, peas, potatoes, 

sausages, jak i inne 

 Bezbłędnie określa i nazywa grupy 

żywności, tj.:  animals, plants, fish, fruit, 

meat, vegetables 

 Swobodnie posługuje się dodatkowym 

słownictwem związanymi z jedzeniem, 

wprowadzonym na lekcji, tj.:  food, 

omelette, pizza, jak i innym 

STRUKTURY 

 Samodzielnie wita się i żegna  

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

samopoczucie: How are you?; potrafi na 

nie właściwie odpowiedzieć  

 Samodzielnie i bezbłędnie wskazuje oraz 

nazywa produkty spożywcze: It’s  … 

(ham)./They’re … (sausages). 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania  

o upodobania: Do you like … (cheese)?   

i poprawnie na nie odpowiada: Yes, I do./No, I 

don’t.; informuje o swoich upodobaniach : I 

love/like/don’t like … (ham). 

 Samodzielnie i poprawnie określa 

pochodzenie pożywienia: Ham) … is 

meat. (Ham) … is from … (animals). 

 Poprawnie udziela instrukcji: Put/Don’t 

put some … (ham) in the omelette. 

 

 Rozumie i samodzielnie wydaje 

polecenia, bezbłędnie na nie reaguje: Put 

your pencil in the pencil case. – Yes, of 

course. – Thank you. 

 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia 

 Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje 

zwroty codzienne 

 Nazywa i opisuje niektóre produkty 

spożywcze oraz grupy żywności; 

posługuje się dodatkowym 

słownictwem związanym z jedzeniem 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: I don’t like sausages. i 

Bananas are fruit. 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje 

dwugłoskę /i:/ w usłyszanych 

wyrazach 

 Czyta proste wyrazy 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na  proste polecenia i samodzielnie je 

wydaje 

 Bez problemów rozpoznaje zwroty 

codzienne 

 Nazywa i opisuje produkty spożywcze 

oraz grupy żywności; posługuje się 

dodatkowym słownictwem związanym  

z jedzeniem 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: I don’t 

like sausages. i Bananas are fruit. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę /i:/  

w usłyszanych wyrazach 

 Czyta wyrazy ze zrozumieniem 

 Rozumie sens opowiadanych historyjek 
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 Z pomocą nauczyciela rozumie sens 

opowiadanych historyjek i częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Za namową i przy wsparciu 

nauczyciela odgrywa scenki i dialogi 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki  

i recytuje proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Z pomocą nauczyciela ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, 

zazwyczaj używając poprawnych 

zwrotów, stara się stosować formy 

grzecznościowe 

 Uczestniczy w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach stara się 

posługiwać rekwizytami 

Edukacja matematyczna 

 Z pomocą nauczyciela liczy do 20 
Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje  

i koloruje ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

rekwizyty 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

minikarty obrazkowe 

i poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie 

opowiada historyjkę 

 Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki  

i dialogi 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje 

proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Poprawnie i samodzielnie ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Zawsze kulturalnie zwraca się  

do rozmówcy, używając poprawnych 

zwrotów grzecznościowych 

 Z zaangażowaniem uczestniczy  

w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach posługuje się 

rekwizytami  

Edukacja matematyczna 

 Samodzielnie liczy do 20 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje i koloruje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Współpracuje z innymi dziećmi  

w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty 

 Samodzielnie wykonuje minikarty 

obrazkowe 

 

 

 

 

UNIT 5 – THE SORE PAW 

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre zwierzęta, tj.: 

crocodile, elephant, frog, giraffe, 

monkey, mouse, parrot, snake 

 Zna nazwy niektórych kolorów 

 Z pomocą nauczyciela nazywa 

czynności, tj.: walk, run, climb, jump, 

swim, fly 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, … 

 Rozumie pytanie o samopoczucie: How 

are you? i najczęściej potrafi na nie 

odpowiedzieć  

 Najczęściej poprawnie nazywa 

zwierzęta: It’s a … (snake). 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa zwierzęta, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: 

crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, 

mouse, parrot, snake, jak i inne 

 Zna nazwy wielu kolorów 

 Swobodnie nazywa czynności, zarówno 

te wprowadzone w podręczniku, tj.: walk, 

run, climb, jump, swim, fly, jak  

i inne 

STRUKTURY 

 Samodzielnie wita się i żegna  

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

samopoczucie: How are you?; potrafi na 

nie właściwie odpowiedzieć  
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 Z pomocą nauczyciela wyraża prośbę i 

właściwie na nią reaguje: Can you help 

me, please? – No, sorry. I can’t./Yes, of 

course I can. 

 Zazwyczaj poprawnie mówi o tym, co 

potrafi/czego nie potrafi robić: Can you 

… (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I 

can/can’t … (fly). 

 Z pomocą nauczyciela informuje o 

dolegliwości: I’ve got a sore … (paw). 

 Najczęściej poprawnie opisuje 

zwierzęta: I can see a/an … (mouse). 

It’s … (grey). 

 Bezbłędnie nazywa rozmaite zwierzęta: 

It’s a … (snake). 

 Samodzielnie wyraża prośbę i właściwie 

na nią reaguje: Can you help me, please? 

– No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. 

 Poprawnie informuje o tym, co 

potrafi/czego nie potrafi robić: Can you 

… (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I 

can/can’t … (fly). 

 Poprawnie i samodzielnie informuje o 

dolegliwości: I’ve got a sore … (paw). 

 Bezbłędnie opisuje rozmaite zwierzęta: I 

can see a/an … (mouse). It’s … (grey).  

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia 

 Najczęściej poprawnie rozpoznaje 

zwroty codzienne 

 Nazywa i opisuje niektóre 

zwierzęta oraz czynności 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: Can you help me, please? 

 i A frog can jump. 

 Najczęściej poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Najczęściej poprawnie rozpoznaje 

głoskę / k / w usłyszanych wyrazach 

 Czyta proste wyrazy 

 Z pomocą nauczyciela rozumie sens 

opowiadanych historyjek i częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Za namową i przy wsparciu 

nauczyciela odgrywa scenki i dialogi 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Najczęściej współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki  

i recytuje proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Z pomocą nauczyciela ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, 

przeważnie używając poprawnych 

zwrotów, stara się stosować formy 

grzecznościowe 

 Wspierany przez nauczyciela 

uczestniczy w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach stara się 

posługiwać rekwizytami  

Edukacja przyrodnicza 

 Najczęściej poprawnie rozpoznaje  

i nazywa poznane zwierzęta 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje  

i koloruje ilustracje 

Edukacja społeczna 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na polecenia nauczyciela i samodzielnie 

je wydaje 

 Bez problemów rozpoznaje zwroty 

codzienne 

 Nazywa i opisuje rozmaite zwierzęta oraz 

czynności 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: Can you 

help me, please? i A frog can jump. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / k /  

w usłyszanych wyrazach 

 Czyta wyrazy ze zrozumieniem 

 Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie 

opowiada historyjkę 

 Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki  

i dialogi 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje 

proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Poprawnie i samodzielnie ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Zawsze kulturalnie zwraca się  

do rozmówcy, używając poprawnych 

zwrotów grzecznościowych 

 Aktywnie i chętnie uczestniczy w 

zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach posługuje się 

rekwizytami  

Edukacja przyrodnicza 

 Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa rozmaite 

zwierzęta 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje i koloruje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Współpracuje z innymi dziećmi  

w zabawie 
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 Najczęściej współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

rekwizyty 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

minikarty obrazkowe 

Zajęcia techniczne 

 Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty 

 Samodzielnie wykonuje minikarty 

obrazkowe 

 

 

UNIT 6 – THE MISSING SKATEBOARD 

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre zabawki, tj.: bike, 

board game, car, computer game, doll, 

kite, scooter, skateboard  

 Z pomocą nauczyciela nazywa 

materiały, tj.: wood, plastic, metal, 

paper 

 Najczęściej poprawnie używa 

przyimków: in, on, under  

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, … 

 Rozumie pytanie o samopoczucie: How 

are you? i najczęściej potrafi na nie 

odpowiedzieć  

 Najczęściej poprawnie nazywa 

zabawki: It’s a … (doll). 

 Z pomocą nauczyciela zadaje pytania o 

położenie przedmiotów: I can’t find my 

… (doll). Where is my … (doll)? Is it  

… (on the table)? i najczęściej 

poprawnie na nie odpowiada: The … 

(doll) is  … (on the table)., Yes it is./ 

No, it isn’t. 

 

 Najczęściej poprawnie mówi o tym, co 

potrafi/czego nie potrafi robić: Can you 

… (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I 

can/can’t … (fly). 

 Z pomocą nauczyciela informuje o tym 

z czego są zrobione przedmioty i zadaje 

pytania: It’s made of … (plastic). Is it 

made of … (plastic)?; najczęściej 

udziela poprawnej odpowiedzi: Yes, it 

is./No, it isn’t 

 Najczęściej poprawnie informuje o 

tym, co robi podczas wakacji: In the 

holidays, I play with my … (bike).  

 Prostymi słowami wyraża swoją opinię: 

It’s great/fantastic! 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa zabawki, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: bike, 

board game, car, computer game, doll, 

kite, scooter, skateboard, jak i inne 

 Swobodnie nazywa materiały, tj.: wood, 

plastic, metal, paper 

 Poprawnie używa przyimków: in, on, 

under  

STRUKTURY 

 Samodzielnie wita się i żegna  

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

samopoczucie: How are you?; potrafi na 

nie właściwie odpowiedzieć 

 Bezbłędnie nazywa rozmaite zabawki: 

It’s a … (doll). 

 Samodzielnie zadaje pytania o położenie 

przedmiotów: I can’t find my … (doll). 

Where is my … (doll)? Is it  … (on the 

table)? i poprawnie na nie odpowiada: 

The … (doll) is  … (on the table)., Yes it 

is./ No, it isn’t. 

 Samodzielnie i poprawnie informuje o 

tym, co potrafi/czego nie potrafi robić: 

Can you … (swim)? – Yes, I can./No, I 

can’t., I can/can’t … (fly). 

 Bezbłędnie informuje o tym z czego są 

zrobione przedmioty i zadaje pytania: It’s 

made of … (plastic). Is it made of … 

(plastic)?; udziela poprawnej odpowiedzi: 

Yes, it is./No, it isn’t 

 Samodzielnie i poprawnie informuje  

o tym, co robi podczas wakacji: In the 

holidays, I play with my … (bike). 

 Wyraża swoją opinię 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia 

 Najczęściej poprawnie rozpoznaje 

zwroty codzienne 

 Nazywa i opisuje niektóre zabawki 

oraz materiały 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na polecenia nauczyciela i samodzielnie 

je wydaje 

 Bez problemów rozpoznaje zwroty 

codzienne 
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 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: Where is my skateboard? 

 i Materials are fantastic!. 

 Najczęściej poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Najczęściej poprawnie rozpoznaje 

głoskę / uː / w usłyszanych wyrazach 

 Czyta proste wyrazy 

 Z pomocą nauczyciela rozumie sens 

opowiadanych historyjek i częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Za namową i przy wsparciu 

nauczyciela odgrywa scenki i dialogi 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Najczęściej współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki  

i recytuje proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Z pomocą nauczyciela ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, 

przeważnie używając poprawnych 

zwrotów, stara się stosować formy 

grzecznościowe 

 Uczestniczy w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach stara się 

posługiwać rekwizytami  

Edukacja przyrodnicza 

 Najczęściej poprawnie rozpoznaje  

i nazywa poznane zabawki 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje  

i koloruje ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Najczęściej współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje proste 

rekwizyty 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

minikarty obrazkowe 

 Nazywa i opisuje rozmaite zabawki oraz 

materiały 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: Where is 

my skateboard? i Materials are fantastic!. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / uː /  

w usłyszanych wyrazach 

 Czyta wyrazy ze zrozumieniem 

 Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie 

opowiada historyjkę 

 Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki  

i dialogi 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje 

proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Poprawnie i samodzielnie ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Zawsze kulturalnie zwraca się  

do rozmówcy, używając poprawnych 

zwrotów grzecznościowych 

 Z zaangażowaniem uczestniczy  

w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach posługuje się 

rekwizytami  

Edukacja przyrodnicza 

 Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa rozmaite 

zabawki 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje i koloruje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Współpracuje z innymi dziećmi  

w zabawie 

Zajęcia techniczne 

 Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty 

 Samodzielnie wykonuje minikarty 

obrazkowe 

 
 

         

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 2 w oparciu o 

podręcznik 

Tiger&Friends 2  
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WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 

 

HOW ARE YOU?  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa czynności związane z nauką i 

zabawą, tj.: listen, sing, count, write, 

read, play, speak, have fun, climb a 

tree, eat ice cream, play on a swing, 

ride a bike  

 Liczy dziesiątkami od 10 do 100 

 Potrafi określić położenie 

przedmiotów, używając przyimków tj. 

in, on, under 

 Nazywa niektóre elementy obrazka, tj.: 

apple, ball, bike, ice cream, kite, cat 

skateboard, house, , doll, bag, head 

 Wymienia kolejne dni tygodnia: 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, See you soon 

 Rozumie zwrot grzecznościowy How 

are you?  i przeważnie właściwie na 

niego reaguje, mówiąc I’m fine, thank 

you. 

 Rozumie pytania o imię i wiek: What’s 

your name? How old are you?  

 Przedstawia się – podaje swoje imię i 

wiek: I’m… 

 Wyraża propozycje i poprawnie reaguje 

na propozycje: Let’s… Come to… 

Good idea. 

 Rozumie prośbę o pożyczenie i potrafi 

na taką prośbę zareagować: Can I have 

…, please? Here you are. Thank you. 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa czynności związane z nauką i 

zabawą, zarówno te wprowadzone w 

podręczniku, tj.: listen, sing, count, write, 

read, play, speak, have fun, climb a tree, 

eat ice cream, play on a swing, ride a 

bike, jak i inne 

 Liczy od 10 do 100, nie tylko 

dziesiątkami 

Potrafi określić położenie przedmiotów, 

używając różnych przyimków miejsca  

 Nazywa elementy obrazka, m.in: bed, 

apple, ball, bike, ice cream, kite, cat 

skateboard, house, , doll, bag, head 

 Wymienia dni tygodnia nie tylko w 

kolejności: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i 

pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot 

grzecznościowy How are you?  i potrafi 

na niego odpowiednio zareagować 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o imię i wiek. 

 Pełnym zdaniem podaje swoje imię i 

wiek 

 Rozumie i samodzielnie wyraża 

propozycje, np. Let’s… Come to… I 

właściwie reaguje na propozycje. 

i poprawnie na nie odpowiada 

 Rozumie i samodzielnie wyraża prośbę o 

pożyczenie i włąściwie na taką prośbę 

reaguje 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Przeważnie poprawnie stosuje zwroty 

codzienne 

 Z pomocą nauczyciela tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według 

wzoru 

 Nazywa dni tygodnia, obiekty z 

otoczenia i czynności związane z 

nauką i zabawą 

 Stara się używać poznanych wyrazów 

i zwrotów podczas zabawy 

 Przeważnie poprawnie reaguje na 

proste polecenia 

 Stara się zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 

zwrotów 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: Let’s have fun in English i 

Come to the park. 

Język obcy 

 Bez problemów stosuje zwroty codzienne 

 Tworzy proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, wykorzystuje poznane 

wzory wypowiedzi do spontanicznej 

komunikacji 

 Nazywa dni tygodnia, liczne obiekty z 

otoczenia i rozmaite czynności związane 

z nauką i zabawą 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy oraz spontanicznie 

 Poprawnie reaguje na proste polecenia 

 Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w 

ramach wyuczonych zwrotów 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: Let’s have 

fun in English i Come to the park. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 
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 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

Edukacja matematyczna 

 Z pomocą liczy po 10 do 100 

 Z pomocą nauczyciela odczytuje 

wybrane liczby  

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Edukacja polonistyczna 

 Stara się uważnie słuchać wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Zazwyczaj stosuje techniki języka 

mówionego adekwatne do sytuacji 

 Stara się uważnie słuchać tekstów 

interpretowanych artystycznie 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

rekwizyty potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej 

Edukacja społeczna 

 Stara się wykorzystywać pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie i nauce 

 Przeważnie przestrzega zasad 

obowiązujących we wspólnocie, 

dziecięcej 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

Edukacja matematyczna 

 Samodzielnie i poprawnie liczy od 1 do 

100 

 Samodzielnie odczytuje liczby od 1 do 

100 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki  

Edukacja polonistyczna 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów 

 Stosuje techniki języka mówionego, 

adekwatne do sytuacji 

 Z uwagą słucha tekstów interpretowanych 

artystycznie 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej 

Edukacja społeczna 

 Z powodzeniem wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Współpracuje z innymi dziećmi w 

zabawie i nauce 

Etyka 

 Przestrzega zasad obowiązujących we 

wspólnocie, dziecięcej 
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UNIT 1 – A SURPRISE  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: 

bathroom, bedroom, dining room, 

garage, hall, kitchen, living room, toilet 

 Potrafi określić położenie 

przedmiotów, używając przyimków tj. 

in, on, under 

 Nazywa niektóre elementy 

wyposażenia domu, tj.: bed, clock, 

cooker, fridge, shower, sofa 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, See you soon 

 Rozumie zwrot grzecznościowy How 

are you?  i przeważnie właściwie na 

niego reaguje, mówiąc I’m fine, thank 

you. 

 Rozumie pytania o to, gdzie ktoś się 

znajduje, tj: Where’s (Jay)? i 

zazwyczaj poprawnie na nie 

odpowiada: In the (hall). Under the 

(table). 

 Rozumie pytania o to, czy ktoś lub coś 

znajduje się we wskazanym miejscu: Is 

(Sue) in the (cupboard)?   

i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: 

Yes, she is./No, she isn’t. 

 Rozumie pytania o to, czy posiada dany 

przedmiot: Have you got (a clock) in 

your (bedroom)?   

i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: 

Yes, I have./No, I haven’t. 

 Wskazuje elementy wyposażenia i 

zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a 

… (sofa). 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa pomieszczenia w domu, zarówno 

te wprowadzone w podręczniku, tj.: hall, 

bathroom, bedroom, dining room, toilet, 

garage, kitchen, living room, jak i inne 

 Potrafi określić położenie przedmiotów, 

używając różnych przyimków miejsca 

 Nazywa elementy wyposażenia domu, m.in: 

bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa, 

cupboard, table, chair  

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i 

pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot 

grzecznościowy How are you?  i potrafi 

na niego odpowiednio zareagować 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o to, gdzie ktoś się znajduje, tj: 

Where’s (Jay)? i odpowiada na nie 

pełnym zdaniem. 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 

to, czy ktoś lub coś znajduje się we 

wskazanym miejscu: Is (Sue) in the 

(cupboard)? i poprawnie na nie 

odpowiada 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 

to, czy posiada dany przedmiot: Have you 

got (a clock) in your (bedroom)?   

i poprawnie na nie odpowiada 

 Wskazuje elementy wyposażenia i 

poprawnie je nazywa: It’s a … (sofa). 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Przeważnie poprawnie stosuje zwroty 

codzienne 

 Z pomocą nauczyciela tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według 

wzoru 

 Nazywa pomieszczenia w domu oraz 

niektóre elementy jego wyposażenia 

 Stara się używać poznanych wyrazów 

i zwrotów podczas zabawy 

 Przeważnie poprawnie reaguje na 

proste polecenia 

 Stara się zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 

zwrotów 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: Where’s Li? i The shower is 

in the bathroom. 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoskę / / w usłyszanych wyrazach 

Język obcy 

 Bez problemów stosuje zwroty codzienne 

 Tworzy proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, wykorzystuje poznane 

wzory wypowiedzi do spontanicznej 

komunikacji 

 Nazywa i opisuje rozmaite pomieszczenia 

w domu oraz elementy jego wyposażenia 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy oraz spontanicznie 

 Poprawnie reaguje na proste polecenia 

 Zadaje pytania I udziela odpowiedzi w 

ramach wyuczonych zwrotów 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: Where’s 

Li? i The shower is in the bathroom. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / /  

w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie historyjki wspierane obrazkami 

i dodatkowymi dźwiękami, poprawnie 

wskazuje wybrane przedmioty/postaci w 
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 Z pomocą nauczyciela rozumie 

historyjki wspierane obrazkami i 

dodatkowymi dźwiękami, częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

 Z pomocą nauczyciela przepisuje 

wyrazy 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Edukacja polonistyczna 

 Stara się uważnie słuchać wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Zazwyczaj stosuje techniki języka 

mówionego adekwatne do sytuacji 

 Stara się uważnie słuchać tekstów 

interpretowanych artystycznie 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

rekwizyty potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

papierowy domek 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Stara się wykorzystywać pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie i nauce 

Etyka 

 Przeważnie przestrzega zasad 

obowiązujących we wspólnocie, 

dziecięcej 

historyjce; samodzielnie opowiada 

historyjkę 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

 Samodzielnie i poprawnie przepisuje 

wyrazy 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki  

Edukacja polonistyczna 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów 

 Stosuje techniki języka mówionego, 

adekwatne do sytuacji 

 Z uwagą słucha tekstów interpretowanych 

artystycznie 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej 

 Samodzielnie wykonuje papierowy 

domek 

 Samodzielnie wykonuje potrzebne 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Z powodzeniem wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Współpracuje z innymi dziećmi w 

zabawie i nauce 

Etyka 

 Przestrzega zasad obowiązujących we 

wspólnocie, dziecięcej 



 

18 
 

UNIT 2 – A NEW PET  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre zwierzęta domowe, 

tj.: bird, fish, hamster, kitten, lizard, 

puppy, rabbit, turtle 

 Nazywa niektóre rodzaje pożywienia, 

tj. fish, grass, leaves, meat, seeds, 

insects 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, …/Goodbye, See you soon 

 Rozumie zwrot grzecznościowy How 

are you?  i przeważnie właściwie na 

niego reaguje, mówiąc I’m fine, thank 

you. 

 Rozumie pytania o to, co ktoś posiada, 

tj: Has (she) got a (hamster)? i 

zazwyczaj poprawnie na nie 

odpowiada: Yes, (she) has./No (she) 

hasn’t. 

 Z pomocą nauczyciela opisuje, co ktoś 

posiada: (Sue) has/hasn’t got a (lizard). 

 Rozumie pytania o to, czy posiada dany 

przedmiot: Have you got (a clock) in 

your (bedroom)?  i przeważnie 

poprawnie na nie odpowiada: Yes, I 

have./No, I haven’t. 

 Wskazuje zwierzęta domowe i 

zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a 

… (cat). 

 Rozumie pytania o to, co jedzą 

zwierzęta: What do (rabbits) eat?  i 

przeważnie poprawnie na nie 

odpowiada: (Rabbits) eat (grass). 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa zwierzęta domowe, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: bird, 

fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, 

turtle, jak i inne 

 Nazywa rodzaje pożywienia zwierząt, 

m.in: fish, grass, leaves, meat, seeds, 

insects 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i 

pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot 

grzecznościowy How are you?  i potrafi 

na niego odpowiednio zareagować 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o to, co ktoś posiada, tj: Has (she) 

got a (hamster)? i odpowiada na nie 

pełnym zdaniem 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje, co 

ktoś posiada: (Sue) has/hasn’t got a 

(lizard). 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 

to, czy posiada dany przedmiot: Have you 

got (a clock) in your (bedroom)?   

i poprawnie na nie odpowiada 

 Wskazuje zwierzęta domowe i poprawnie 

je nazywa: It’s a … (hamster). 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 

to, co jedzą zwierzęta: What do (rabbits) 

eat?  i poprawnie na nie odpowiada 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Przeważnie poprawnie stosuje zwroty 

codzienne 

 Z pomocą nauczyciela tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według 

wzoru 

 Nazywa zwierzęta domowe oraz 

niektóre rodzaje ich pożywienia  

 Stara się używać poznanych wyrazów 

i zwrotów podczas zabawy 

 Przeważnie poprawnie reaguje na 

proste polecenia 

 Stara się zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 

zwrotów 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: 

She’s got a new pet i Different pets, 

different food. 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoskę / r / w usłyszanych wyrazach 

 Z pomocą nauczyciela rozumie 

historyjki wspierane obrazkami i 

dodatkowymi dźwiękami, częściowo 

Język obcy 

 Bez problemów stosuje zwroty codzienne 

 Tworzy proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, wykorzystuje poznane 

wzory wypowiedzi do spontanicznej 

komunikacji 

 Nazywa i opisuje rozmaite zwierzęta 

domowe oraz rodzaje ich pożywienia  

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy oraz spontanicznie 

 Poprawnie reaguje na proste polecenia 

 Zadaje pytania I udziela odpowiedzi w 

ramach wyuczonych zwrotów 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: She’s got 

a new pet i Different pets, different food. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / r /  

w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie historyjki wspierane obrazkami 

i dodatkowymi dźwiękami, poprawnie 

wskazuje wybrane przedmioty/postaci w 

historyjce; samodzielnie opowiada 

historyjkę 
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poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Z pomocą nauczyciela przepisuje 

wyrazy 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Edukacja polonistyczna 

 Stara się uważnie słuchać wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Zazwyczaj stosuje techniki języka 

mówionego, adekwatne do sytuacji 

 Stara się uważnie słuchać tekstów 

interpretowanych artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje 

gatunki zwierząt i roślin 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

rekwizyty potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

papierowy transporter dla zwierząt 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Stara się wykorzystywać pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie i nauce 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

 Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Samodzielnie i poprawnie przepisuje 

wyrazy 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki  

Edukacja polonistyczna 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów 

 Stosuje techniki języka mówionego, 

adekwatne do sytuacji 

 Z uwagą słucha tekstów interpretowanych 

artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Bezbłędnie  rozpoznaje gatunki zwierząt i 

roślin 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej 

 Samodzielnie wykonuje papierowy 

transporter dla zwierząt  

 Samodzielnie wykonuje potrzebne 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Z powodzeniem wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Współpracuje z innymi dziećmi w 

zabawie i nauce  
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UNIT 3 – WHERE’S MY COAT?  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre ubrania, tj.: coat, 

jumper, shirt, shorts, shoes, skirt, 

trousers, T-shirt 

 Wymienia pory roku, tj.: spring, 

summer, autumn, winter 

 Nazywa niektóre rośliny, tj. flowers, 

tree, leaves 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, Welcome to… It’s time to say 

goodbye. 

 Rozumie pytania o to, co do niego 

należy, tj: Is this your (hat)? i 

zazwyczaj poprawnie na nie 

odpowiada: Yes, it is./No, it isn’t.  

 Z pomocą nauczyciela i przeważnie 

poprawnie opisuje, w co jest ubrany: 

I’m wearing my (coat). 

 Rozumie pytanie o to, jaka jest jego 

ulubiona pora roku: What’s your 

favourite season? i przeważnie 

poprawnie na nie odpowiada, np. 

spring 

 Z pomocą nauczyciela i przeważnie 

poprawnie wyraża swoje upodobania: 

My favourite season is (summer). 

 Zazwyczaj poprawnie nazywa pory 

roku: It’s (winter). 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa ubrania, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: coat, 

jumper, shirt, shorts, shoes, skirt, 

trousers, T-shirt, jak i inne 

 Swobodnie i poprawnie wymienia pory 

roku, tj.: spring, summer, autumn, winter 

 Nazywa różnorodne rośliny, m.in. 

flowers, tree, leaves  

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i 

pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o to, co do niego należy, tj: Is this 

your (hat)? i odpowiada na nie pełnym 

zdaniem 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje, w co 

jest ubrany: I’m wearing my (coat). 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

ulubioną porę roku: What’s your favourite 

season? i poprawnie na takie pytanie 

odpowiada 

 Samodzielnie i poprawnie wyraża swoje 

upodobania: My favourite season is 

(summer). 

 Poprawnie nazywa i opisuje pory roku: 

It’s (winter). 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Przeważnie poprawnie stosuje zwroty 

codzienne 

 Z pomocą nauczyciela tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według 

wzoru 

 Nazywa niektóre ubrania, pory roku 

oraz wybrane rośliny 

 Stara się używać poznanych wyrazów 

i zwrotów podczas zabawy 

 Przeważnie poprawnie reaguje na 

proste polecenia 

 Stara się zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 

zwrotów 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: I’m wearing a coat i What’s 

your favourite season? 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoskę /∫/ w usłyszanych wyrazach 

 Z pomocą nauczyciela rozumie 

historyjki wspierane obrazkami i 

dodatkowymi dźwiękami, częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

Język obcy 

 Bez problemów stosuje zwroty codzienne 

 Tworzy proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, wykorzystuje poznane 

wzory wypowiedzi do spontanicznej 

komunikacji 

 Nazywa i opisuje ubrania, pory roku i 

rośliny 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy oraz spontanicznie 

 Poprawnie reaguje na proste polecenia 

 Zadaje pytania I udziela odpowiedzi w 

ramach wyuczonych zwrotów 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: I’m 

wearing a coat i What’s your favourite 

season? 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę /∫/  
w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie historyjki wspierane obrazkami 

i dodatkowymi dźwiękami, poprawnie 

wskazuje wybrane przedmioty/postaci w 

historyjce; samodzielnie opowiada 

historyjkę 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 
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 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Z pomocą nauczyciela przepisuje 

wyrazy 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Edukacja polonistyczna 

 Stara się uważnie słuchać wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Zazwyczaj stosuje techniki języka 

mówionego, adekwatne do sytuacji 

 Stara się uważnie słuchać tekstów 

interpretowanych artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Z pomocą nauczyciela zdobywa 

informacje na temat środowiska 

przyrodniczego 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

rekwizyty potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

papierową postać 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Stara się wykorzystywać pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie i nauce 

Etyka 

 Przeważnie przestrzega zasad 

obowiązujących we wspólnocie, 

dziecięcej 

 Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Samodzielnie i poprawnie przepisuje 

wyrazy 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki  

Edukacja polonistyczna 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów 

 Stosuje techniki języka mówionego, 

adekwatne do sytuacji 

 Z uwagą słucha tekstów interpretowanych 

artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Samodzielnie poszukuje informacji na 

temat środowiska przyrodniczego 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej 

 Samodzielnie wykonuje papierową postać 

 Samodzielnie wykonuje potrzebne 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Z powodzeniem wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Współpracuje z innymi dziećmi w 

zabawie i nauce 

Etyka 

 Przestrzega zasad obowiązujących we 

wspólnocie, dziecięcej 
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UNIT 4 – BREAK TIME  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre gry i zabawy, tj.: 

basketball, board game, cards, 

computer game, football, hide and seek, 

hopscotch, tag 

 Nazywa niektóre miejsca w szkole: 

canteen, classroom, corridor, gym, 

library, playground 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, Welcome to… It’s time to say 

goodbye  

 Rozumie pytanie z propozycją zabawy, 

tj: Do you want to play (football)? i 

zazwyczaj poprawnie na nie reaguje: 

Yes, great!/No, thanks. 

 Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj 

poprawnie wyraża chęć wykonania 

czynności lub jej brak: I (don’t) want to 

play (tag). 

 Rozumie zakaz lub przyzwolenie, tj.: 

You can/can’t play (cards) in the 

(classroom). 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa gry i zabawy, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: 

basketball, board game, cards, computer 

game, football, hide and seek, hopscotch, 

tag, jak i inne 

 Nazywa różne miejsca w szkole, m.in.: 

canteen, classroom, corridor, gym, 

library, playground 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i 

pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytanie z propozycją zabawy, tj: Do you 

want to play (football)? i odpowiednio na 

nie reaguje 

 Samodzielnie i poprawnie wyraża chęć 

wykonania czynności lub jej brak: I 

(don’t) want to play (tag). 

 Rozumie oraz samodzielnie i poprawnie 

wyraża zakaz lub przyzwolenie, tj.: You 

can/can’t play (cards) in the (classroom). 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Przeważnie poprawnie stosuje zwroty 

codzienne 

 Z pomocą nauczyciela tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według 

wzoru 

 Nazywa wybrane gry i zabawy oraz 

niektóre miejsca w szkole 

 Stara się używać poznanych wyrazów 

i zwrotów podczas zabawy 

 Przeważnie poprawnie reaguje na 

proste polecenia 

 Stara się zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 

zwrotów 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: I want to play i In the 

classroom 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

dwugłoskę / eɪ / w usłyszanych 

wyrazach 

 Z pomocą nauczyciela rozumie 

historyjki wspierane obrazkami i 

dodatkowymi dźwiękami, częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i 

proste zdania 

Język obcy 

 Bez problemów stosuje zwroty codzienne 

 Tworzy proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, wykorzystuje poznane 

wzory wypowiedzi do spontanicznej 

komunikacji 

 Nazywa i opisuje rozmaite gry i zabawy 

oraz miejsca w szkole 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy oraz spontanicznie 

 Poprawnie reaguje na proste polecenia 

 Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w 

ramach wyuczonych zwrotów 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: I want to 

play i In the classroom 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę / eɪ /  
w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie historyjki wspierane obrazkami 

i dodatkowymi dźwiękami, poprawnie 

wskazuje wybrane przedmioty/postaci w 

historyjce; samodzielnie opowiada 

historyjkę 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

 Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Samodzielnie i poprawnie przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki  
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 Z pomocą nauczyciela przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Edukacja polonistyczna 

 Stara się uważnie słuchać wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Zazwyczaj stosuje techniki języka 

mówionego, adekwatne do sytuacji 

 Stara się uważnie słuchać tekstów 

interpretowanych artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Zna i stara się stosować zasady 

bezpieczeństwa w szkole 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

rekwizyty potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

papierową planszę 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Stara się wykorzystywać pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie i nauce 

Etyka 

 Przeważnie przestrzega zasad 

obowiązujących we wspólnocie, 

dziecięcej 

Edukacja polonistyczna 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów 

 Stosuje techniki języka mówionego, 

adekwatne do sytuacji 

 Z uwagą słucha tekstów interpretowanych 

artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w 

szkole 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej 

 Samodzielnie wykonuje papierową 

planszę 

 Samodzielnie wykonuje potrzebne 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Z powodzeniem wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Współpracuje z innymi dziećmi w 

zabawie i nauce 

Etyka 

 Przestrzega zasad obowiązujących we 

wspólnocie, dziecięcej 

 

 

UNIT 5 – WHAT’S THE MATTER?  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa dolegliwości, tj.: cold, cough, 

cut, earache, headache, sore throat, 

toothache, tummy ache 

 Nazywa niektóre czynności sprzyjające 

zdrowiu, tj.: do exercise, drink water, 

eat well, play, sleep well, wash 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, It’s time for (English)/See you! 

 Rozumie pytanie o swoje 

samopoczucie What’s the matter?  i 

przeważnie właściwie na niego reaguje, 

mówiąc  np. I’m feeling ill. 

 Rozumie pytania o to, co mu dolega tj: 

Have you got (a headache)? i 

zazwyczaj poprawnie na nie 

odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t. 

 Z pomocą nauczyciela opisuje swoje  

samopoczucie i dolegliwości: I’m 

feeling (ill). I’ve got a (cough).   

 Rozumie pytania o to, jakie czynności 

sprzyjające zdrowiu wykonuje 

codziennie: Do you (wash) every day?  

SŁOWNICTWO 

 Nazywa dolegliwości, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: cold, 

cough, cut, earache, headache, sore 

throat, toothache, tummy ache, jak i inne 

 Nazywa czynności sprzyjające zdrowiu, 

m.in.: do exercise, drink water, eat well, 

play, sleep well, wash 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i 

pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o 

samopoczucie What’s the matter?  i  

potrafi na nie odpowiednio zareagować 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o to, co komuś dolega tj: Have 

you got (a headache)? i poprawnie na nie 

odpowiada. 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje swoje  

samopoczucie i dolegliwości: I’m feeling 

(ill). I’ve got a (cough).   

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o 

to, jakie czynności sprzyjające zdrowiu 
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i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: 

Yes, I do./No, I don’t. 

 Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj 

poprawnie opisuje czynności 

sprzyjające zdrowiu, które wykonuje 

codziennie: I (eat well) every day. 

wykonuje codziennie: Do you (wash) 

every day? i poprawnie na nie odpowiada 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje 

czynności sprzyjające zdrowiu, które 

wykonuje codziennie: I (eat well) every 

day. 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Przeważnie poprawnie stosuje zwroty 

codzienne 

 Z pomocą nauczyciela tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według 

wzoru 

 Nazywa niektóre dolegliwości oraz 

wybrane czynności sprzyjające 

zdrowiu 

 Stara się używać poznanych wyrazów 

i zwrotów podczas zabawy 

 Przeważnie poprawnie reaguje na 

proste polecenia 

 Stara się zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 

zwrotów 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: I’m feeling ill. i Keep 

healthy. 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoskę /əʊ / w usłyszanych wyrazach 

 Z pomocą nauczyciela rozumie 

historyjki wspierane obrazkami i 

dodatkowymi dźwiękami, częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Z pomocą nauczyciela przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Edukacja polonistyczna 

 Stara się uważnie słuchać wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Zazwyczaj stosuje techniki języka 

mówionego, adekwatne do sytuacji 

 Stara się uważnie słuchać tekstów 

interpretowanych artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Rozumie i stara się reagować 

stosownym zachowaniem w sytuacji 

zagrożenia zdrowia 

 Dba o higienę osobistą 

 Rozumie znaczenie odpowiedniej diety 

dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna 

Język obcy 

 Bez problemów stosuje zwroty codzienne 

 Tworzy proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, wykorzystuje poznane 

wzory wypowiedzi do spontanicznej 

komunikacji 

 Nazywa i opisuje rozmaite dolegliwości 

oraz czynności sprzyjające zdrowiu 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy oraz spontanicznie 

 Poprawnie reaguje na proste polecenia 

 Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w 

ramach wyuczonych zwrotów 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: I’m 

feeling ill. i Keep healthy. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę /əʊ /  

w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie historyjki wspierane obrazkami 

i dodatkowymi dźwiękami, poprawnie 

wskazuje wybrane przedmioty/postaci w 

historyjce; samodzielnie opowiada 

historyjkę 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

 Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Samodzielnie i poprawnie przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki  

Edukacja polonistyczna 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów 

 Stosuje techniki języka mówionego, 

adekwatne do sytuacji 

 Z uwagą słucha tekstów interpretowanych 

artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Rozumie i właściwie reaguje w sytuacji 

zagrożenia zdrowia 

 Dba o higienę osobistą 

 Rozumie znaczenie odpowiedniej diety 

dla utrzymania zdrowia 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej 

 Samodzielnie wykonuje papierową torbę 

 Samodzielnie wykonuje potrzebne 

ilustracje 
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 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

rekwizyty potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

papierową torbę 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Stara się wykorzystywać pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie i nauce 

Edukacja społeczna 

 Z powodzeniem wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Współpracuje z innymi dziećmi w 

zabawie i nauce 

 

 

UNIT 6 – ON HOLIDAY  

 
Środki 

językowe 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre miejsca odwiedzane 

na wakacjach, tj: aquarium, beach, 

funfair, ice rink, park, swimming pool, 

water park, zoo 

 Wyraża zasady bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, 

stand on the pavement, look left, look 

right, listen, cross the road 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello, It’s time for (English)/See you! 

 Z pomocą nauczyciela wskazuje i 

nazywa miejsca odwiedzane na 

wakacjach: Look! There’s a (funfair). 

 Rozumie pytania o to, czy w danym 

mieście znajduje się wybrane miejsce: 

Is there an (aquarium)? i przeważnie 

poprawnie na nie odpowiada Yes, there 

is./No, there isn’t. 

 Z pomocą nauczyciela określa, czy 

dane miejsce znajduje się w wybranym 

mieście: In (our) town, there’s/there 

isn’t (a zoo).  

 Ze wsparciem nauczyciela i zazwyczaj 

poprawnie wyraża chęć pójścia w dane 

miejsce: I want to go to the (beach). 

 

 Rozumie i z pomocą nauczyciela 

wyraża zakaz lub nakaz: (Don’t) stand 

on the pavement.   

SŁOWNICTWO 

 Nazywa miejsca odwiedzane na 

wakacjach, zarówno te wprowadzone w 

podręczniku, tj: aquarium, beach, funfair, 

ice rink, park, swimming pool, water 

park, zoo, jak i inne 

 Bezbłędnie opisuje zasady bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, 

stand on the pavement, look left, look 

right, listen, cross the road 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i 

pożegnanie 

 Samodzielnie i poprawnie wskazuje i 

nazywa miejsca odwiedzane na 

wakacjach: Look! There’s a (funfair). 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o to, czy w danym mieście 

znajduje się wybrane miejsce: Is there an 

(aquarium)? i poprawnie na nie 

odpowiada 

 Samodzielnie i bezbłędnie określa, czy 

dane miejsce znajduje się w wybranym 

mieście: In (our) town, there’s/there isn’t 

(a zoo).  

 Poprawnie i samodzielnie wyraża chęć 

pójścia w dane miejsce: I want to go to 

the (beach). 

 

 Samodzielnie i bezbłędnie wyraża zakaz 

lub nakaz: (Don’t) stand on the pavement.   

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Przeważnie poprawnie stosuje zwroty 

codzienne 

 Z pomocą nauczyciela tworzy bardzo 

proste i krótkie wypowiedzi według 

wzoru 

 Nazywa miejsca odwiedzane na 

wakacjach i wyraża zasady 

bezpiecznego przechodzenia przez 

jezdnię 

Język obcy 

 Bez problemów stosuje zwroty codzienne 

 Tworzy proste i krótkie wypowiedzi 

według wzoru, wykorzystuje poznane 

wzory wypowiedzi do spontanicznej 

komunikacji 

 Nazywa i opisuje miejsca odwiedzane na 

wakacjach, oraz wyraża zasady 

bezpiecznego przechodzenia przez 

jezdnię 
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 Stara się używać poznanych wyrazów 

i zwrotów podczas zabawy 

 Przeważnie poprawnie reaguje na 

proste polecenia 

 Stara się zadawać pytania i udzielać 

odpowiedzi w ramach wyuczonych 

zwrotów 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki: In this town i The road 

safety. 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

dwugłoskę / eə / w usłyszanych 

wyrazach 

 Z pomocą nauczyciela rozumie 

historyjki wspierane obrazkami i 

dodatkowymi dźwiękami, częściowo 

poprawnie wskazuje wybrane 

przedmioty/postaci w historyjce 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Z pomocą nauczyciela przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Edukacja polonistyczna 

 Stara się uważnie słuchać wypowiedzi 

nauczyciela i kolegów 

 Zazwyczaj stosuje techniki języka 

mówionego, adekwatne do sytuacji 

 Stara się uważnie słuchać tekstów 

interpretowanych artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Zna i stara się stosować przepisy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 

miejscach publicznych 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

rekwizyty potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje plan 

miasta 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Stara się wykorzystywać pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie i nauce 

Etyka 

 Przeważnie przestrzega zasad 

obowiązujących we wspólnocie, 

dziecięcej 

 Używa poznanych wyrazów i zwrotów 

podczas zabawy oraz spontanicznie 

 Poprawnie reaguje na proste polecenia 

 Zadaje pytania i udziela odpowiedzi w 

ramach wyuczonych zwrotów 

 Samodzielnie śpiewa piosenki: In this 

town i The road safety. 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje proste 

rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę / eə /  

w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie historyjki wspierane obrazkami 

i dodatkowymi dźwiękami, poprawnie 

wskazuje wybrane przedmioty/postaci w 

historyjce; samodzielnie opowiada 

historyjkę 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami w trakcie 

nauki 

 Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i 

proste zdania 

 Samodzielnie i poprawnie przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki  

Edukacja polonistyczna 

 Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela 

i kolegów 

 Stosuje techniki języka mówionego, 

adekwatne do sytuacji 

 Z uwagą słucha tekstów interpretowanych 

artystycznie 

Edukacja przyrodnicza 

 Zna i stosuje przepisy bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym i miejscach publicznych 

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

potrzebne do aktywności artystycznej i 

naukowej 

 Samodzielnie wykonuje plan miasta 

 Samodzielnie wykonuje potrzebne 

ilustracje 

 

Edukacja społeczna 

 Z powodzeniem wykorzystuje pracę 

zespołową w procesie uczenia się 

 Współpracuje z innymi dziećmi w 

zabawie i nauce 

Etyka 

 Przestrzega zasad obowiązujących we 

wspólnocie, dziecięcej 
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Język angielski Klasa III – Tiger 3 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 Podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

1  A COMPUTER FOR THE CLUB 

Środki 

językowe 
SŁOWNICTWO 

 Nazywa czynności związane 

z życiem codziennym, tj.: do sports, 

go on excursions, help people, listen 

to music, make things, paint 

pictures, play games, take photos, 

use a computer, watch films 

 Nazywa niektóre czynności 

związane  z użyciem komputera, tj.: 

do projects, find out information, 

play online games,   watch music 

videos, write emails, write for  

a class blog 

 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello (everyone) / Goodbye, See 

you soon, Bye, bye 

 Rozumie zwrot grzecznościowy 

How are you?  i przeważnie 

właściwie na niego reaguje, 

mówiąc I’m fine, thank you. 

 Rozumie pytania o wykonywanie 

czynności codziennej, tj.: Do you 

(take photos)?  i zazwyczaj 

poprawnie na nie odpowiada: Yes, 

I do. / No, I don’t. 

 Rozumie pytania o czynności 

wykonywane w wolnym czasie: 

What do you do in your free time? 

i przeważnie poprawnie na nie 

odpowiada: I … . / I don’t … . 

 Z pomocą nauczyciela opowiada  

o czynnościach dnia codziennego, 

tj.: I watch films.  I listen to music. / 

I don’t use a computer. 

 Rozumie pytania o czynności 

związane z użyciem komputera, 

np.: Do you play online games?; 

What do you do on your 

computer(s)? i przeważnie 

poprawnie na nie odpowiada: Yes, I 

do. / No, I don’t.; I write emails to 

my family. 

 Rozumie pytania i zwroty używane  

w klasie: I’ve just finished. What do 

I do now? Can I work with … ? i 

przeważnie poprawnie ich używa 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa czynności związane z życiem 

codziennym, zarówno te 

wprowadzone w podręczniku, tj.: do 

sports, go on excursions, help people, 

listen to music, make things, paint 

pictures, play games, take photos, use 

a computer, watch films, jak i inne 

 Nazywa czynności związane 

z użyciem komputera, tj.: do projects, 

find out information, play online 

games, watch music videos, write 

emails, write for a class blog 

 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na 

powitanie i pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot 

grzecznościowy How are you?   

i potrafi na niego odpowiednio 

zareagować 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o wykonywanie czynności 

codziennej, tj.: Do you (take photos)? 

oraz odpowiada na nie pełnym 

zdaniem. 

 Rozumie i samodzielnie zadaje 

pytania    o  czynności wykonywane  

w wolnym czasie: What do you do in 

your free time? oraz poprawnie na nie 

odpowiada 

 Samodzielnie i poprawnie opowiada  

o czynnościach dnia codziennego. 

 Rozumie i samodzielnie zadaje 

pytania o czynności związane  

z użyciem komputera, np.: Do you 

play online games? What do you do on 

your computer(s)? i poprawnie na nie 

odpowiada 

 Rozumie pytania i zwroty używane  

w klasie: I’ve just finished. What do I 

do now? Can I work with … ? 

i poprawnie ich używa 
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Umiejętności 

wg NPP 
Język obcy 

 Nazywa czynności związane  

z życiem codziennym 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenkę: What do you do in your 

free time? 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoski / / i /u:/ w usłyszanych 

wyrazach 

Język obcy 

 Nazywa czynności związane  

z życiem codziennym i zadaje pytania 

o te czynności innym osobom 

 Samodzielnie śpiewa piosenkę: What 

do you do in your free time? 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoski / /  

i /u:/w usłyszanych wyrazach 

2  ANIMAL WORLD 

Środki 

językowe 
SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre części ciała 

zwierząt, tj.: beak, claws, feathers, 

fur, scales, shell, tail, teeth, 

whiskers, wings 

 Nazywa niektóre rodzaje 

kręgowców, tj. amphibians, birds, 

fish, mammals, reptiles 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello (everyone) / See you soon, 

Bye, bye 

 Rozumie zwrot grzecznościowy 

How are you?  i przeważnie 

właściwie na niego reaguje, 

mówiąc I’m fine, thank you. 

 Rozumie pytania o części ciała 

zwierząt, tj: What has it got? Has 

(it) got a…? i zazwyczaj poprawnie 

na nie odpowiada: Yes, (it) has. / 

No, (it) hasn’t. 

 Z pomocą nauczyciela opisuje 

zwierzęta: (The hamster /It) 

has/hasn’t got (a)… . 

 Rozumie pytania o to, czy ktoś 

posiada jakieś zwierzątko, tj.: What 

has (she) got? Has (she) got a…? 

i przeważnie poprawnie na nie 

odpowiada: Yes, (she) has. / No, 

(she) hasn’t. 

 Rozumie pytania o zwyczaje/ 

zachowania zwierząt: What do … 

(drink/eat)? Have … (reptiles) got 

…(fur)? Can …(all birds) (fly)? Do 

…(most amphibians) (lay eggs in 

water)? i przeważnie poprawnie na 

nie odpowiada: (Ostriches) can’t 

(fly). 

 Z pomocą nauczyciela opisuje 

zwyczaje/zachowania zwierząt 

(poznanych kręgowców): 

(Mammals) … have got/live 

in/drink/eat/can… 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa części ciała zwierząt, 

zarówno te wprowadzone  

w podręczniku, tj.: beak, claws, 

feathers, fur, scales, shell, tail, teeth, 

whiskers, wings, jak i inne 

 Nazywa rodzaje kręgowców, m.in: 

amphibians, birds, fish, mammals, 

reptiles  

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na 

powitanie   i pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot 

grzecznościowy How are you?   

i potrafi na niego odpowiednio 

zareagować 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o części ciała zwierząt, tj.: 

What has it got? Has (it) got a…? 

i odpowiada na nie pełnym zdaniem 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje 

zwierzęta: (The hamster /It) has/hasn’t 

got (a)… . 

 Rozumie i samodzielnie zadaje 

pytania o to, czy ktoś posiada jakieś 

zwierzątko, tj.: What has (she) got? 

Has (she) got a…? i poprawnie na nie 

odpowiada (pełnym zdaniem) (She) 

has/hasn’t got a… 

 Rozumie i samodzielnie zadaje 

pytania o zwyczaje/zachowania 

zwierząt: What do … (drink/eat)? 

Have … (reptiles) got …(fur)? Can 

…(all birds) (fly)? Do …(most 

amphibians) (lay eggs in water)?, 

a także poprawnie na nie odpowiada 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje 

zwyczaje/zachowania zwierząt 

(poznanych kręgowców): 

(Mammals) … have got/live 

in/drink/eat/can… 
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Umiejętności 

wg NPP 
Język obcy 

 Nazywa niektóre z poznanych 

rodzajów kręgowców, ich 

zachowania/zwyczaje  

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenkę: A tiger has got sharp teeth 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoski /ɪ/ i /i:/ w usłyszanych 

wyrazach 

Język obcy 

 Nazywa i opisuje poznane kręgowce, 

ich zachowania/zwyczaje 

 Samodzielnie śpiewa piosenkę: A tiger 

has got sharp teeth 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoski /ɪ/ 

i /i:/w usłyszanych wyrazach 

 

3 SPORTS STAR 

Środki 

językowe 
SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre sporty  

i czynności sportowe, tj.: dive, do 

judo, do karate, ice skate, play 

table tennis, ride a bike, ride 

a horse, rollerblade, row, 

skateboard 

 Nazywa niektóre czynności 

związane  z treningiem, tj.: move 

your thumbs to the right, roll your 

arms, stretch, tap your fists, turn 

around, touch your toes 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello (everyone) / See you soon, 

Bye, bye 

 Rozumie pytania o umiejętności 

sportowe, tj.: Can you … (ride 

a bike)?  

i zazwyczaj poprawnie na nie 

odpowiada: Yes, I can. / No, I can’t. 

 Z pomocą nauczyciela i przeważnie 

poprawnie opisuje swoje lub czyjeś 

umiejętności sportowe, np.: I can 

ride a bike. I can’t do judo. Nasim 

can skateboard. Ben can’t play 

table tennis. 

 Rozumie pytanie o to, jak wymawia 

się określone liczebniki (od 1 do 

100): How do you say these 

numbers? i przeważnie poprawnie 

na nie odpowiada, np. twenty-one, 

thirty-two … etc. 

 Z pomocą nauczyciela i przeważnie 

poprawnie wydaje instrukcje do 

ćwiczeń fizycznych, tj.: Do  

a workout: turn around, touch your 

toes 

 Rozumie pytania i przeważnie 

poprawnie reaguje na zwroty 

używane w klasie, tj.: I can’t do 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa sporty i czynności sportowe, 

zarówno te wprowadzone                         

w podręczniku, tj.: dive, do judo, do 

karate, ice skate, play table tennis, 

ride a bike, ride a horse, rollerblade, 

row, skateboard, jak i inne 

 Swobodnie i poprawnie nazywa 

czynności związane z treningiem, tj.: 

move your thumbs to the right, roll 

your arms, stretch, tap your fists, turn 

around, touch your 

toesSTRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na 

powitanie   i pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o umiejętności sportowe, tj.: 

Can you … (ride a bike)? i odpowiada 

na nie pełnym zdaniem 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje 

swoje lub czyjeś umiejętności 

sportowe: I can ride a bike. I can’t do 

judo. Nasim can skateboard. Ben can’t 

play table tennis. 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie 

o to, jak wymawia się określone 

liczebniki (od 1 do 100): How do you 

say these numbers? i poprawnie na 

takie pytanie odpowiada 

 Samodzielnie i poprawnie wydaje 

instrukcje do ćwiczeń fizycznych, tj.: 

Do a workout: turn around, touch 

your toes 

 Rozumie pytania i przeważnie 

poprawnie reaguje na zwroty używane 

w klasie, tj.:  

I can’t do number … . Can you help 

me, please? Yes, all right. Can you say 

that again, please? Yes, of course. 
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number … . Can you help me, 

please? Yes, all right. Can you say 

that again, please? Yes, of course. 

Umiejętności 

wg NPP 
Język obcy 

 Nazywa niektóre sporty  

i czynności sportowe 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenkę: I can play football 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

dwugłoskę/eⅠ/ i głoskę /ᴐ:/  

           w usłyszanych wyrazach 

Język obcy 

 Swobodnie nazywa sporty i czynności 

sportowe 

 Samodzielnie śpiewa piosenkę: I can 

play football 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę/eⅠ/ i 

głoskę /ᴐ:/ w usłyszanych wyrazach 

 

4 FOOD WE LIKE 

Środki 

językowe 
SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre produkty 

spożywcze, tj.: chicken, chocolate, 

crisps, fruit juice, ice cream, salad, 

sandwiches, strawberries, water, 

yoghurt 

 Nazywa niektóre smaki i cechy 

potraw: crunchy, fresh, raw, sour, 

sweet 

 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello (everyone) / See you soon, 

Bye, bye 

 Rozumie pytanie o to, co sam lub 

inne osoby lubią jeść, a czego nie, 

tj.: Do you like … (yoghurt)? 

i zazwyczaj poprawnie na nie 

reaguje: Yes, I do. / No, I don’t. 

 Rozumie pytanie o skład posiłku, 

np.: What do you have for lunch at 

school?  i przeważnie poprawnie 

odpowiada. 

 Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj 

poprawnie mówi o swoich i innych 

osób upodobaniach żywieniowych:       

I like/love/don’t like … ? 

        He/She likes … . 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa produkty spożywcze, 

zarówno te wprowadzone 

w podręczniku, tj.: chicken, chocolate, 

crisps, fruit juice, ice cream, salad, 

sandwiches, strawberries, water, 

yoghurt, jak i inne. 

 Nazywa różne smaki i cechy potraw, 

m.in.: crunchy, fresh, raw, sour, sweet 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na 

powitanie i pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytanie o to, co sam lub inne osoby 

lubią jeść, a czego nie, tj: Do you like 

… (yoghurt)? i odpowiednio na nie 

reaguje  

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytanie o skład posiłku, np.: What do 

you have for lunch at school? oraz  

odpowiednio na nie reaguje 

 Samodzielnie i poprawnie prosi  

 o wyjaśnienie wyrazu lub wyrażenia, 

tj.: Sorry, I don’t understand. What’s  

a … (smoothie)? oraz dziękuje za 

wyjaśnienie: Thanks. I get it now. 

Umiejętności 

wg NPP 
Język obcy 

 Nazywa wybrane produkty 

spożywcze, smaki i cechy potraw 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenkę: I like food 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoskę  /Ⅰ/  i dwugłoskę /aⅠ/              

w usłyszanych wyrazach 

Język obcy 

 Nazywa i opisuje rozmaite produkty 

spożywcze, smaki i cechy potraw 

 Samodzielnie śpiewa piosenkę: I like 

food 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoskę  /Ⅰ/  

i dwugłoskę /aⅠ/ w usłyszanych 

wyrazach 

5 THINGS WE DO EVERY DAY 
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Środki 

językowe 
SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre czynności dnia 

codziennego, tj.: brush your teeth, 

get up, go home, go to bed, go to 

school, have breakfast, have 

dinner, have lunch, have a shower, 

put on your pyjamas 

 Z pomocą nauczyciela nazywa 

niektóre pory dnia i godziny, tj.:  at 

midday, at midnight, at night, in the 

morning, in the afternoon, in the 

evening; o’clock, half past 

 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello (everyone) /  See you soon, 

Bye, bye 

 Rozumie pytanie o godzinę What 

time is it? i przeważnie właściwie 

na nie reaguje, mówiąc  np. It’s 

…(six o’clock) . 

 Rozumie pytania o to, czy ktoś coś 

(zwykle) robi o konkretnej godzinie 

tj.: Do you …. at…? i zazwyczaj 

poprawnie na nie odpowiada: Yes, 

I do. / No, I don’t 

 Rozumie pytania o to, o której 

godzinie ktoś coś (zwykle) robi tj.: 

What time does (Bradley) get up? 

i zazwyczaj poprawnie na nie 

odpowiada: (He) gets up at …. . 

 Z pomocą nauczyciela opisuje, co 

sam lub ktoś inny robi o różnych 

porach dnia:  I … (get up) at … .  

       (Piotrek/He/She) … (gets up) at …  

 Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj 

poprawnie porównuje swój plan 

dnia   z planem dnia innej osoby:  

       A: I … (get up) at … .  

       B: Me too. / I don’t. 

 Rozumie pytania o to, która jest 

godzina w wybranych strefach 

czasowych: What time is it in 

…(London)? i przeważnie 

poprawnie na nie odpowiada: It’s 

……(10 o’clock) … (in the 

morning) … in (New York). 

 Z pomocą nauczyciela opisuje swój 

typowy dzień w szkole, np.: I …. 

(go to school) … (at 9 o’clock). 

SŁOWNICTWO 

 Nazywa czynności dnia codziennego, 

zarówno te wprowadzone w 

podręczniku, tj.: brush your teeth, get 

up, go home, go to bed, go to school, 

have    breakfast, have dinner, have 

lunch, have a shower, put on your 

pyjamas, jak i inne 

 Samodzielnie i poprawnie nazywa 

pory dnia i godziny, tj.: at midday, at 

midnight, at night, in the morning, in 

the afternoon, in the evening, … 

o’clock, half past … 

 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na 

powitanie  i pożegnanie 

 Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie 

o godzinę What time is it ? i potrafi na   

nie odpowiednio zareagować 

 Rozumie i samodzielnie formułuje 

pytania o to, czy ktoś coś (zwykle) 

robi     o konkretnej godzinie tj.: Do 

you …. at…?  i poprawnie na nie 

odpowiada. 

 Rozumie pytania o to, o której 

godzinie ktoś coś (zwykle) robi tj.: 

What time does (Bradley) get up? 

i poprawnie na nie odpowiada: (He) 

gets up at …. . 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje, co 

sam lub ktoś inny robi o różnych 

porach dnia: I … (get up) at … .  

       (Piotrek/He/She) …    (gets up) at .. 

 Samodzielnie i poprawnie porównuje 

swój plan dnia z planem dnia innej 

osoby, tj.:  I … (get up) at … .  

 Samodzielnie i poprawnie zadaje 

pytania o to, która jest godzina 

w wybranych strefach czasowych: 

What time is it in …(London)? 

i poprawnie na nie odpowiada: It’s 

……(10 o’clock) … (in the morning) 

… in (New York). 

 Samodzielnie i poprawnie opisuje 

swój typowy dzień w szkole: I …. (go 

to school) … (at 9 o’clock). 

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Nazywa niektóre czynności dnia 

codziennego, pory dnia i godziny 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenkę: My day 

Język obcy 

 Nazywa czynności dnia codziennego, 

pory dnia i godziny 

 Samodzielnie śpiewa piosenkę My 

day. 



 

32 
 

 Zazwyczaj poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoski /æ/ i /a:/ w usłyszanych 

wyrazach 

 Samodzielnie i poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje głoski /æ/ 

i /a:/w usłyszanych wyrazach 

 

6 ON HOLIDAY 

Środki 

językowe 
SŁOWNICTWO 

 Nazywa niektóre czynności 

wykonywane na plaży, tj.: 

collecting shells, fishing, flying 

a kite, making a sandcastle, playing 

badminton, playing Frisbee, 

playing volleyball, putting on sun 

cream, snorkeling, swimming  

 Nazywa niektóre ze zwierząt 

żyjących w morzu, tj.: crab, 

jellyfish, seahorse, snail, starfish 

 

STRUKTURY 

 Wita się i żegna prostymi słowami: 

Hello (everyone) /  See yousoon, 

Bye, bye, Goodbye 

 Z pomocą nauczyciela pyta, czy 

ktoś    w tej chwili wykonuje daną 

czynność, np.: Are you playing 

badminton?  i zazwyczaj 

odpowiada poprawnie: Yes, I am. / 

No, I’m not. 

 Z pomocą nauczyciela zadaje 

pytanie   o to, co ktoś robi  danej 

chwili: What is he/she doing? 

i zazwyczaj potrafi odpowiedzieć 

na takie pytanie o kogoś/ 

skierowane do niego:  

He/She is … (snorkelling) 

 Z pomocą nauczyciela opisuje to, 

co robią dzieci na rysunku i jak są 

ubrane, np.: Jane is making a 

sandcastle. She’s wearing a blue 

T shirt.  

 Z pomocą nauczyciela opisuje 

zwierzęta żyjące w morzu poprzez 

czynności, które wykonują, np.: It’s 

swimming in the rock pool.  

SŁOWNICTWO 

 Nazywa miejsca czynności 

wykonywane na plaży, zarówno te 

wprowadzone  

w podręczniku, tj.: collecting shells, 

fishing, flying a kite, making  

a sandcastle, playing badminton, 

playing Frisbee, playing volleyball, 

putting on sun cream, snorkeling, 

swimming, jak i inne 

 Nazywa poznane na lekcji zwierzęta 

żyjących w morzu tj.: crab, jellyfish, 

seahorse, snail, starfish 

 

STRUKTURY 

 Swobodnie stosuje zwroty na 

powitanie   i pożegnanie 

 Samodzielnie pyta, czy ktoś w tej 

chwili wykonuje daną czynność, np.: 

Are you playing badminton? 

i poprawnie odpowiada: Yes, I am. / 

No, I’m not. 

 Rozumie i samodzielnie zadaje 

pytanie    o to, co ktoś robi  danej 

chwili: What is he/she doing? i potrafi 

odpowiedzieć na takie pytanie  

o kogoś/skierowane do niego: He/She 

is … (snorkelling). 

 Samodzielnie opisuje to, co robią 

dzieci na rysunku i jak są ubrane, np.: 

Jane is making a sandcastle. She’s 

wearing a blue T-shirt.  

 Poprawnie i samodzielnie opisuje 

zwierzęta żyjące w morzu poprzez 

czynności, które wykonują, np.: It’s 

swimming in the rock pool.  

Umiejętności 

wg NPP 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na proste polecenia 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

zwroty codzienne 

 Nazywa niektóre czynności 

wykonywane na plaży/w tej 

chwili/widoczne na ilustracji 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenkę: It’s summer time 

Język obcy 

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie  

na  proste polecenia i samodzielnie je 

wydaje 

 Bez problemów rozpoznaje zwroty 

codzienne 

 Nazywa niektóre czynności 

wykonywane na plaży/w tej 

chwili/widoczne na ilustracji 
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 Zazwyczaj poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Przeważnie poprawnie rozpoznaje 

głoski /w/ i /v/ w usłyszanych 

wyrazach 

 Z pomocą nauczyciela rozumie 

sens opowiadanych historyjek  

i częściowo poprawnie 

odpowiada na pytania do 

historyjek 

 Przy wsparciu nauczyciela 

odgrywa scenki i dialogi 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

słowniczka obrazkowego 

 Przeważnie współpracuje  

z rówieśnikami w trakcie nauki 

 Przeważnie poprawnie czyta 

wyrazy  i proste zdania 

 Z pomocą nauczyciela przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Z pomocą nauczyciela śpiewa 

piosenki  

i recytuje proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Z pomocą nauczyciela ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Kulturalnie zwraca się do 

rozmówcy, przeważnie używając 

poprawnych zwrotów, stara się 

stosować formy grzecznościowe 

 Uczestniczy w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach stara się 

posługiwać rekwizytami 

Edukacja plastyczna 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje  

i koloruje ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Przeważnie współpracuje z innymi 

dziećmi w zabawie 

 Jest świadomy, że jesteśmy 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

swoje i innych 

 Jest świadomy, jak bezpiecznie się 

bawić, jak można pomóc 

przyjaciołom, dlaczego ważne jest, 

aby nie pozostawać obojętnym na 

krzywdę innych, co zrobić i kogo 

powiadomić, jeżeli sami nie 

możemy udzielić pomocy, z jakich 

numerów alarmowych  

Edukacja przyrodnicza 

 Z pomocą nauczyciela nazywa 

niektóre zwierzęta egzotyczne / 

żyjące w morzu  

 Samodzielnie śpiewa piosenkę:  

It’s summer time  

 Samodzielnie i poprawnie recytuje 

proste rymowanki 

 Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę /w/ 

i /v/ w usłyszanych wyrazach 

 Rozumie sens opowiadanych 

historyjek  i poprawnie odpowiada na 

pytania do historyjek; samodzielnie 

opowiada historyjkę 

 Samodzielnie i chętnie odgrywa 

scenki i dialogi 

 Samodzielnie korzysta ze słowniczka 

obrazkowego 

 Współpracuje z rówieśnikami 

w trakcie nauki 

 Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy  

i proste zdania 

 Samodzielnie i poprawnie przepisuje 

wyrazy i proste zdania 

Edukacja muzyczna 

 Samodzielnie śpiewa piosenki 

i recytuje proste rymowanki 

Edukacja polonistyczna 

 Poprawnie i samodzielnie ilustruje 

śpiewane piosenki mimiką i gestem 

 Zawsze kulturalnie zwraca się  

do rozmówcy, używając poprawnych 

zwrotów grzecznościowych 

 Z zaangażowaniem uczestniczy                 

w zabawie teatralnej 

 W odgrywanych scenkach posługuje 

się rekwizytami  

Edukacja plastyczna 

 Samodzielnie wykonuje i koloruje 

ilustracje 

Edukacja społeczna 

 Współpracuje z innymi dziećmi  

w zabawie 

 Jest świadomy, że jesteśmy 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

swoje i innych, i stara się zgodnie 

z tym postępować 

 Jest świadomy, jak bezpiecznie się 

bawić, jak można pomóc 

przyjaciołom, dlaczego ważne jest, 

aby nie pozostawać obojętnym na 

krzywdę innych, co zrobić  i kogo 

powiadomić, jeżeli sami nie możemy 

udzielić pomocy, z jakich numerów 

alarmowych, i stara się tak 

postępować 

Edukacja przyrodnicza 

 Nazywa poprawnie zwierzęta 

egzotyczne / żyjące w morzu  
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Zajęcia techniczne 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

proste rekwizyty 

 Z pomocą nauczyciela wykonuje 

minikarty obrazkowe 

Zajęcia techniczne 

 Samodzielnie wykonuje proste 

rekwizyty 

 Samodzielnie wykonuje minikarty 

obrazkowe 

 

 

Umiejętności wg NPP (język obcy, edukacja muzyczna, edukacja polonistyczna, edukacja plastyczna, 

edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, zajęcia techniczne) podlegają ocenie w każdym rozdziale. 

 

Język angielski - klasa IV – Brainy 4 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

Welcome unit 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje dane 

personalne, nazwy części ciała 

człowieka, nazwy zwierząt i nazwy 

kolorów, podaje nazwy dni tygodnia, 

podaje podstawowe przymiotniki 

opisujące ludzi. 

 Częściowo podaje czasowniki 

i wyrażenia związane z nauką języka, 

tworzy liczbę mnogą rzeczowników, 

nieregularną formę liczby mnogiej, 

tryb rozkazujący, konstrukcję Let’s 

(do). 

 Zna i poprawnie podaje dane 

personalne, nazwy części ciała 

człowieka, nazwy zwierząt i nazwy 

kolorów, nazwy dni tygodnia, 

przymiotniki opisujące ludzi. 

 Podaje i poprawnie stosuje: 

czasowniki i wyrażenia związane 

z nauką języka, liczbę mnogą 

rzeczowników, nieregularną formę 

liczby mnogiej, tryb rozkazujący, 

konstrukcję Let’s (do). 

Mówienie  Czasami popełniając błędy, tworzy 

proste wypowiedzi ustne: opisuje 

przedmioty i zwierzęta, określając ich 

kolory, opisuje ludzi, podając nazwy 

części ciała i posługując się 

podstawowymi przymiotnikami. 

 Tworzy proste i bardziej złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje 

przedmioty i zwierzęta, określając 

ich kolory; opisuje ludzi, podając 

nazwy części ciała i posługując się 

podstawowymi przymiotnikami. 

Pisanie  Popełniając dość liczne błędy, 

tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

postacie/osoby/zwierzęta, 

przedstawia tygodniowy plan zajęć. 

 Samodzielnie, stosując bogate 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

postacie/osoby/zwierzęta, 

przedstawia tygodniowy plan zajęć. 

 

Reagowanie Reaguje w prostych sytuacjach: 

 Uzyskuje i przekazuje informacje 

dotyczące wyglądu zwierząt i ludzi, 

czasem popełniając błędy. 

 Nie zawsze poprawnie nakazuje, 

zakazuje i instruuje w sytuacjach 

szkolnych oraz reaguje na nakazy 

i zakazy. 

 Częściowo poprawnie proponuje, 

przyjmuje i odrzuca propozycje 

dotyczące uczenia się. 

Bez problemu reaguje zarówno 

w prostych, jak i złożonych 

sytuacjach: 

 Bez trudu uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące wyglądu 

zwierząt i ludzi. 

 Nakazuje, zakazuje, instruuje 

w sytuacjach szkolnych, bezbłędnie 

lub niemal bezbłędnie reaguje na 

nakazy i zakazy. 

 Prawidłowo proponuje, przyjmuje 

i odrzuca propozycje dotyczące 

uczenia się. 

Unit 1 

____________ 

 Częściowo zna i popełniając dość 

liczne błędy, posługuje się 

 Z łatwością i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie posługuje się 
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Znajomość 

środków 

językowych 

liczebnikami 1-100, recytuje alfabet, 

podaje dane personalne oraz nazwy 

przyborów szkolnych. 

 Częściowo zna zaimki osobowe 

i używa ich w zdaniach. 

 Popełniając dość liczne błędy: buduje 

zdania twierdzące z czasownikiem 

„być” (to be) w czasie Present 

Simple,  podaje formy pełne 

i skrócone czasownika „być”(to be) 

w czasie Present Simple, stosuje 

przedimki nieokreślone a/an przed 

rzeczownikami lub wyrażeniami: 

przymiotnik(i) + rzeczownik. 

liczebnikami 1-100., recytuje 

alfabet, podaje dane personalne oraz 

nazwy przyborów szkolnych. 

 Zna zaimki osobowe i zawsze 

prawidłowo używa ich w zdaniach. 

 Z łatwością i poprawnie buduje 

zdania twierdzące z czasownikiem 

„być” (to be) w czasie Present 

Simple, poprawnie podaje formy 

pełne i skrócone czasownika „być” 

(to be) w czasie Present Simple, 

niemal bezbłędnie stosuje przedimki 

nieokreślone a/an przed 

rzeczownikami lub wyrażeniami: 

przymiotnik(i) + rzeczownik. 

Mówienie  Z pewnym trudem tworzy proste 

wypowiedzi ustne, błędy czasem 

zaburzają komunikację: opisuje ludzi 

i przybory szkolne, stosując 

podstawowe przymiotniki oraz 

określając liczbę i kolor; podaje dane 

personalne swoje i innych osób. 

 Literuje imiona, nazwiska i inne 

wyrazy, popełniając dość liczne 

błędy. 

 Recytuje alfabet, popełniając dość 

liczne błędy. 

 Swobodnie tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne, 

ewentualne drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji: opisuje ludzi 

i przybory szkolne, stosując 

podstawowe przymiotniki oraz 

określając liczbę i kolor; podaje 

dane personalne swoje i innych 

osób. 

 Płynnie literuje imiona, nazwiska 

i inne wyrazy. 

 Płynnie recytuje alfabet. 

Pisanie  Popełniając dość liczne, częściowo 

zaburzające komunikację, błędy, 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje ludzi i przybory 

szkolne, przedstawia siebie, swoich 

przyjaciół i swoje zwierzęta domowe. 

 Samodzielnie i stosując bogate 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi 

i przybory szkolne, przedstawia 

siebie, swoich przyjaciół i swoje 

zwierzęta domowe; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

przedstawia siebie i inne osoby; 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie do danych personalnych, 

wieku, liczby i wyglądu przyborów 

szkolnych. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: przedstawia 

siebie i inne osoby; uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie do 

danych personalnych, wieku, liczby 

i wyglądu przyborów szkolnych. 

 

Unit 2 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i umie podać dane 

personalne, cechy charakteru, nazwy 

przyborów szkolnych, nazwy krajów, 

liczby (1‒100). 

 Czasem popełniając błędy, tworzy 

zdania twierdzące, przeczące 

i pytające z czasownikiem „być” (to 

be) w czasie Present Simple oraz 

krótkie odpowiedzi 

 Częściowo zna zaimki pytające Who, 

What, Where, How much oraz zasady 

tworzenia pytań szczegółowych z 

 Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 

podaje dane personalne, cechy 

charakteru, nazwy przyborów 

szkolnych, nazwy krajów, liczby 

(1‒100). 

 Swobodnie i poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące 

i pytające z czasownikiem „być” (to 

be) w czasie Present Simple oraz 

krótkie odpowiedzi. 

 Zna zaimki pytające Who, What, 

Where, How much oraz zasady 

tworzenia pytań szczegółowych 
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czasownikiem to be w czasie Present 

Simple. 

 Popełnia sporo błędów, tworząc 

pytania szczegółowe. 

 

z czasownikiem to be w czasie 

Present Simple, stosuje je 

z łatwością i poprawnie. Tworzy 

poprawne pytania szczegółowe. 

Mówienie Z pewnym trudem tworzy proste 

wypowiedzi ustne: opisuje przybory 

szkolne i podaje ich cenę, opisuje 

ludzi, podając ich wiek i cechy 

charakteru; błędy czasem zaburzają 

komunikację 

Swobodnie tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne, 

ewentualne drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji: opisuje 

przybory szkolne i podaje ich cenę, 

opisuje ludzi, podając ich wiek 

i cechy charakteru. 

Pisanie  Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje siebie 

i swoich kolegów, opisuje flagi 

wybranych krajów, zapisuje ceny 

słowami; popełnia dość liczne błędy. 

 

 Samodzielnie, stosując bogate 

słownictwo tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne (opisuje siebie 

i swoich kolegów, opisuje flagi 

wybranych krajów, zapisuje ceny 

słowami; ewentualne drobne błędy 

nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

przedstawia siebie i inne osoby; 

wyraża opinie; uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące cen i kolorów 

przyborów szkolnych oraz danych 

personalnych (imię, wiek, kraj 

pochodzenia). 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: przedstawia 

siebie i inne osoby; wyraża opinie; 

uzyskuje i przekazuje informacje 

dotyczące cen i kolorów przyborów 

szkolnych oraz danych personalnych 

(imię, wiek, kraj pochodzenia). 

 

Unit 3 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

przedmiotów codziennego użytku 

oraz ubrań, czasem popełniając 

błędy, podstawowe przymiotniki 

(w tym kolory) opisujące przedmioty 

codziennego użytku oraz ubrania; 

stosując je, czasem popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nie zawsze 

poprawnie używa przymiotników 

dzierżawczych oraz dopełniacza 

saksońskiego. 

 Czasem popełniając błędy stosuje 

zaimek pytający Whose oraz zaimki 

wskazujące: this, that, these, those. 

 Zna i poprawnie stosuje nazwy 

przedmiotów codziennego użytku 

oraz ubrań 

 Zna i poprawnie stosuje wymagane 

podstawowe przymiotniki (w tym 

kolory) opisujące przedmioty 

codziennego użytku oraz ubrania. 

 Zna i zawsze poprawnie używa 

przymiotników dzierżawczych oraz 

dopełniacza saksońskiego. 

 Zna i poprawnie stosuje w zdaniach 

zaimek pytający Whose oraz zaimki 

wskazujące: this, that, these, those. 

 

Mówienie  Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy zaburzające 

komunikację: opisuje przedmioty 

codziennego użytku i ubrania, określa 

przynależność, podaje ceny. 

 

• Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje przedmioty 

codziennego użytku i ubrania, określa 

przynależność, podaje ceny; 

ewentualne drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Pisanie  Popełniając dość liczne błędy, tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pisemne: 

opisuje swoje ulubione ubrania i inne 

przedmioty; opisuje tradycyjne stroje 

różnych narodów. 

 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje swoje 

ulubione ubrania i inne przedmioty; 

opisuje tradycyjne stroje różnych 

narodów; ewentualne drobne błędy 

nie zaburzają komunikacji. 
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Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: pyta 

o opinie i wyraża opinie na temat 

ubrań; uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące cen i kolorów 

przedmiotów codziennego użytku 

i ubrań oraz przynależności 

przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

przeprowadza prosty dialog w sklepie 

z ubraniami; popełnia dość liczne 

błędy. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: pyta 

o opinie i wyraża opinie na temat 

ubrań; uzyskuje i przekazuje 

informacje dotyczące cen i kolorów 

przedmiotów codziennego użytku 

i ubrań oraz przynależności 

przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

swobodnie przeprowadza prosty 

dialog w sklepie z ubraniami. 

 

Unit 4 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

członków rodziny, czasem 

popełniając błędy. 

 Częściowo zna wymagane 

podstawowe przymiotniki, opisujące 

wygląd zewnętrzny (włosy); stosując 

je czasem popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nie zawsze 

poprawnie stosuje dopełniacz 

saksoński i przymiotniki dzierżawcze. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

zdań twierdzących, przeczących 

i pytających z czasownikiem have 

got; posługuje się nimi, czasem 

popełniając błędy. 

 Zna i zawsze poprawnie podaje 

nazwy członków rodziny. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

wymagane podstawowe 

przymiotniki opisujące wygląd 

zewnętrzny (włosy). 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

dopełniacz saksoński i przymiotniki 

dzierżawcze. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących 

i pytających z czasownikiem have 

got i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie się nimi posługuje. 

 

Mówienie  Z pewną pomocą tworzy proste 

wypowiedzi ustne, czasem 

popełniając błędy: opisuje swoją 

rodzinę, opisuje przedmioty i wygląd 

zewnętrzny ludzi (włosy). 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje swoją 

rodzinę, opisuje przedmioty 

i wygląd zewnętrzny ludzi (włosy). 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje rodzinę i wygląd 

zewnętrzny ludzi oraz zwierząt; 

przedstawia zawartość swojego 

plecaka; opisuje wygląd i funkcje 

robota; dość liczne błędy częściowo 

zakłócają komunikację. 

 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

rodzinę i wygląd zewnętrzny ludzi 

oraz zwierząt; przedstawia 

zawartość swojego plecaka; opisuje 

wygląd i funkcje robota; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje dotyczące 

rodziny, wyglądu zewnętrznego ludzi 

i zwierząt, stanu posiadania 

i przynależności. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

przeprowadza prosty dialog 

pomiędzy gospodarzem 

i zaproszonym gościem; czasem 

popełnia błędy zakłócające 

komunikację. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje dotyczące 

rodziny, wyglądu zewnętrznego 

ludzi i zwierząt, stanu posiadania 

i przynależności. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

swobodnie przeprowadza prosty 

dialog pomiędzy gospodarzem 

i zaproszonym gościem; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Unit 5 

____________ 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

czynności dnia codziennego oraz 

 Zna i z łatwością podaje wymagane 

nazwy czynności dnia codziennego 
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Znajomość 

środków 

językowych 

czynności wykonywanych w czasie 

wolnym, w tym nazwy dyscyplin 

sportowych. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

i tworzy zdania twierdzące, 

przeczące i pytające z czasownikiem 

can, czasem popełniając błędy. 

 Nie zawsze poprawnie posługuje się 

przysłówkami sposobu z 

czasownikiem modalnym can. 

 Popełniając dość liczne błędy, 

posługuje się czasownikiem can 

w odniesieniu do umiejętności oraz 

wyrażając, możliwość, pytanie o 

pozwolenie, udzielanie lub odmowę 

pozwolenia. 

oraz czynności wykonywanych 

w czasie wolnym, w tym nazwy 

dyscyplin sportowych. 

 Zna zasady tworzenia i bezbłędnie 

tworzy zdania twierdzące, 

przeczące i pytające 

z czasownikiem can.  

 Poprawnie posługuje się 

przysłówkami sposobu 

z czasownikiem modalnym can. 

 Z łatwością i poprawnie posługuje 

się czasownikiem can 

w odniesieniu do umiejętności 

oraz wyrażając możliwość, 

pytanie o pozwolenie, udzielanie 

lub odmowę pozwolenia. 

Mówienie  Z niewielką pomocą tworzy proste 

wypowiedzi ustne, czasem 

popełniając błędy: opowiada 

o umiejętnościach i braku 

umiejętności. 

 Tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opowiada 

o umiejętnościach i ich braku: 

ewentualne drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje umiejętności swoje 

i innych osób oraz zwierząt; pisze, co 

wolno, a czego nie wolno robić; 

przedstawia fakty dotyczące parków 

narodowych; dość liczne błędy 

częściowo zakłócają komunikację. 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

umiejętności swoje i innych osób 

oraz zwierząt; pisze, co wolno, 

a czego nie wolno robić; 

przedstawia fakty dotyczące parków 

narodowych; ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie do 

umiejętności, prosi o pozwolenie, 

udziela lub odmawia pozwolenia, 

dziękuje lub wyraża rozczarowanie. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

do umiejętności, prosi o 

pozwolenie, udziela lub odmawia 

pozwolenia, dziękuje lub wyraża 

rozczarowanie. 

Unit 6 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

produktów spożywczych. 

 Nie zawsze poprawnie posługuje 

się rzeczownikami policzalnymi 

w liczbie pojedynczej i mnogiej 

oraz niepoliczalnymi. 

 Częściowo zna zasady stosowania 

wyrażeń some, any, a lot of, 

popełnia dość liczne błędy w ich 

użyciu. 

 Popełnia dość liczne błędy, 

tworząc zdania twierdzące 

i przeczące z wyrażeniami there 

is/there are. 

 Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy produktów 

spożywczych. 

 Poprawnie posługuje się 

rzeczownikami policzalnymi 

w liczbie pojedynczej i mnogiej 

oraz niepoliczalnymi. 

 Zna zasady stosowania wyrażeń 

some, any, a lot of i poprawnie się 

nimi posługuje. 

 Z łatwością i poprawnie buduje 

zdania twierdzące i przeczące 

z wyrażeniami there is/there are. 

 

Mówienie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

opisuje zawartość koszyka 

z zakupami oraz składniki koktajlu, 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje zawartość koszyka 

z zakupami oraz składniki koktajlu; 



 

39 
 

popełniając dość liczne błędy, 

częściowo zakłócające komunikację.  

ewentualne drobne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: odnosząc się do artykułów 

spożywczych, opisuje, co jest, a 

czego nie ma w danym miejscu; 

opisuje kanapkę; opisuje danie 

popularne w Polsce lub innym kraju; 

dość liczne błędy częściowo 

zakłócają komunikację. 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: odnosząc się 

do artykułów spożywczych, opisuje, 

co jest, a czego nie ma w danym 

miejscu; opisuje kanapkę; opisuje 

danie popularne w Polsce lub innym 

kraju; ewentualne drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje dotyczące 

artykułów spożywczych; wyraża 

opinie na temat dań, proponuje 

przygotowanie określonych dań, 

reaguje na propozycje. 

 Prowadzi prosty dialog w barze 

sałatkowym, stosując zwroty 

grzecznościowe i czasem popełniając 

błędy, które mogą zaburzać 

komunikację. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje dotyczące 

artykułów spożywczych; wyraża 

opinie na temat dań; proponuje 

przygotowanie określonych dań, 

reaguje na propozycje. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

swobodnie i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie, prowadzi prosty dialog 

w barze sałatkowym. 

 

Unit 7 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje wymagane 

nazwy dyscyplin sportowych, form 

spędzania czasu wolnego oraz 

codziennych czynności; czasem 

popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nazywa pory dnia 

oraz podaje godziny, popełniając 

dość liczne błędy. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

zdań twierdzących, przeczących i 

pytających oraz krótkich odpowiedzi 

w czasie Present Simple, posługuje 

się zdaniami w czasie Present Simple. 

 Zna i z łatwością podaje wymagane 

nazwy dyscyplin sportowych, form 

spędzania czasu wolnego oraz 

codziennych czynności. 

 Zna i z łatwością nazywa pory dnia 

oraz podaje godziny. 

 Dobrze zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących 

i pytających oraz krótkich 

odpowiedzi w czasie Present 

Simple, bezbłędnie posługuje się 

zdaniami w czasie Present Simple. 

Mówienie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne, 

popełniając dość liczne błędy 

częściowo zaburzające komunikację: 

opowiada o codziennych 

czynnościach oraz zajęciach w czasie 

wolnym wykonywanych w różne dni 

tygodnia i o różnych godzinach; 

opisuje niezwykłą podróż do szkoły. 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: opowiada o codziennych 

czynnościach oraz zajęciach 

w czasie wolnym wykonywanych 

w różne dni tygodnia i o różnych 

godzinach; opisuje niezwykłą 

podróż do szkoły.  

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje codzienne 

czynności oraz formy spędzania 

czasu wolnego, określając dni 

tygodnia, pory dnia i godziny; opisuje 

niezwykłą podróż do szkoły; dość 

liczne błędy częściowo zakłócają 

komunikację. 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: 

opisuje codzienne czynności oraz 

formy spędzania czasu wolnego, 

określając dni tygodnia, pory dnia 

i godziny; opisuje niezwykłą podróż 

do szkoły; ewentualne drobne błędy 

nie zaburzają komunikacji. 
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Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje dotyczące 

codziennych czynności oraz form 

spędzania czasu wolnego, a także 

odnośnie do drogi do szkoły; pyta 

o godzinę, podaje godzinę. 

 

 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i  przekazuje informacje dotyczące 

codziennych czynności oraz form 

spędzania czasu wolnego, a także 

odnośnie do drogi do szkoły; pyta 

o godzinę, podaje godzinę. 

Unit 8 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje wymagane 

nazwy czynności wykonywanych w 

czasie wolnym i związanych z wizytą 

w parku tematycznym, a także nazwy 

budynków i innych miejsc w mieście; 

popełnia dość liczne błędy. 

 Częściowo zna i, popełniając dość 

liczne błędy, podaje instrukcje 

stosowane przy wskazywaniu drogi. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

i popełniając błędy, buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające oraz 

krótkie odpowiedzi w czasie Present 

Continuous. 

 Popełnia dość liczne błędy, 

posługując się trybem rozkazującym. 

 Zna i z łatwością podaje wymagane 

nazwy czynności wykonywanych 

w czasie wolnym i związanych 

z wizytą w parku tematycznym, 

a także nazwy budynków i innych 

miejsc w mieście. 

 Zna i z łatwością podaje wymagane 

instrukcje stosowane przy 

wskazywaniu drogi. 

 Zna dobrze zasady tworzenia 

i z łatwością buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present Continuous. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje tryb 

rozkazujący. 

Mówienie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne, 

popełniając dość liczne błędy 

częściowo zaburzające komunikację: 

opowiada o czynnościach 

wykonywanych w danej chwili, 

opisuje miasto. 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: opowiada o czynnościach 

wykonywanych w danej chwili, 

opisuje miasto; ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają komunikacji. 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opowiada o czynnościach 

wykonywanych w parku 

tematycznym, pisze e-mail z 

zaproszeniem i wskazówkami, jak 

dotrzeć do celu, opisuje czynności 

wykonywane w danej chwili, opisuje 

słynny plac w Polsce lub innym 

kraju; dość liczne błędy częściowo 

zakłócają komunikację. 

 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: 

opowiada o czynnościach 

wykonywanych w parku 

tematycznym, pisze e-mail 

z zaproszeniem i wskazówkami, jak 

dotrzeć do celu, opisuje czynności 

wykonywane w danej chwili, 

opisuje słynny plac w Polsce lub 

innym kraju; ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

często popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie do 

czynności wykonywanych w danej 

chwili, prosi o wskazówki i udziela 

wskazówek, jak dotrzeć w dane 

miejsce, wyraża opinie, intencje 

i życzenia odnośnie do gier. 

 

 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie reaguje w prostych 

i  złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

czynności wykonywanych w danej 

chwili, prosi o wskazówki i udziela 

wskazówek, jak dotrzeć w dane 

miejsce, wyraża opinie, intencje 

i życzenia odnośnie do gier. 

Pozostałe obszary umiejętności oceniane we wszystkich unitach 

Słuchanie  Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 Rozumie ogólny sens prostych 

i bardziej złożonych wypowiedzi. 
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 Z niewielką pomocą znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

popełnia dość liczne błędy. 

 Bez problemu samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno proste, jak 

i złożone informacje. 

 

Czytanie  Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Z niewielką pomocą na ogół znajduje 

w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

popełnia dość liczne błędy. 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 

Przetwarzanie 

tekstu 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając dość liczne 

błędy. 

 Z łatwością i poprawnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 

 

Język angielski - klasa V – Brainy 5 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

Welcome unit 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

przyborów szkolnych, nazwy ubrań, 

nazwy miejsc w mieście i nazwy 

artykułów spożywczych, nazwy dni 

tygodnia. 

 Popełniając dość liczne błędy, 

posługuje się formą dzierżawczą. 

 Z pewnym trudem podaje czasowniki 

i wyrażenia związane z nauką języka 

angielskiego. 

 Tworzy zdania twierdzące, przeczące 

i pytające z czasownikiem can, 

popełniając dość liczne błędy. 

 Ma pewne trudności z poprawnym 

tworzeniem trybu rozkazującego. 

 Czasem popełniając błędy, posługuje 

się przedimkami nieokreślonymi 

a/an. 

 Zna i poprawnie podaje nazwy 

przyborów szkolnych, nazwy ubrań, 

nazwy miejsc w mieście, artykułów 

spożywczych i dni tygodnia. 

 Swobodnie posługuje się formą 

dzierżawczą. 

 Podaje i poprawnie stosuje 

czasowniki i wyrażenia związane 

z nauką języka angielskiego. 

 Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 

tworzy zdania twierdzące, przeczące 

i pytające z czasownikiem can.  

 Tworzy tryb rozkazujący i bez trudu 

się nim posługuje. 

 Bez trudu posługuje się 

przedimkami nieokreślonymi a/an. 

 

Mówienie  Czasami popełniając błędy, tworzy 

proste wypowiedzi ustne: opisuje 

ubrania i inne przedmioty 

codziennego użytku, określając ich 

kolory; określa przynależność; 

nazywa miejsca, dni tygodnia, podaje 

liczby 1-20. 

 Tworzy proste i bardziej złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje ubrania 

i inne przedmioty codziennego 

użytku, określając ich kolory; 

określa przynależność, nazywa 

miejsca, dni tygodnia, podaje liczby 

1-20. 

Pisanie  Popełniając dość liczne błędy, 

tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

przedmioty codziennego użytku, 

nazywa miejsca i codzienne 

czynności. 

 

 Samodzielnie, stosując bogate 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

przedmioty codziennego użytku, 

nazywa miejsca i codzienne 

czynności. 
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Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach: 

 Uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie umiejętności, czasem 

popełniając błędy. 

 Nie zawsze poprawnie nakazuje, 

zakazuje i instruuje w sytuacjach 

szkolnych oraz reaguje na nakazy 

i zakazy. 

 Nie zawsze poprawnie określa 

przynależność i pyta 

o przynależność. 

 Bez problemu reaguje zarówno 

w prostych, jak i złożonych 

sytuacjach. 

 Bez trudu uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie umiejętności. 

 Nakazuje, zakazuje, instruuje 

w sytuacjach szkolnych, bezbłędnie 

lub niemal bezbłędnie reaguje na 

nakazy i zakazy. 

 Prawidłowo określa przynależność 

i pyta o przynależność. 

Unit 1 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Popełniając dość liczne błędy, podaje 

nazwy krajów i kontynentów. 

 Częściowo zna i popełniając dość 

liczne błędy, podaje nazwy członków 

rodziny, dane personalne oraz cechy 

charakteru, a także nazwy ubrań. 

 Częściowo zna i popełniając dość 

liczne błędy nazywa pory roku oraz 

określa pogodę. 

 Buduje zdania twierdzące, przeczące 

i pytające oraz krótkie odpowiedzi 

z czasownikiem „być” (to be) 

w czasie Present Simple, popełniając 

dość liczne błędy. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących 

i pytających z czasownikiem have 

got; posługując się nimi, popełnia 

dość liczne błędy. 

 

 Z łatwością i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie podaje nazwy krajów 

i kontynentów. 

 Z łatwością i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie podaje nazwy członków 

rodziny, dane personalne oraz cechy 

charakteru, a także nazwy ubrań. 

 Zna i bezbłędnie lub prawie 

bezbłędnie podaje nazwy pór roku 

i typów pogody. 

 Z łatwością i poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące 

i pytające oraz krótkie odpowiedzi 

z czasownikiem „być” (to be) 

w czasie Present Simple. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących 

i pytających z czasownikiem have 

got i zawsze poprawnie się nimi 

posługuje. 

Mówienie  Z pewnym trudem tworzy proste 

wypowiedzi ustne, błędy czasem 

zaburzają komunikację: nazywa kraje 

i kontynenty oraz pory roku; stosując 

podstawowe przymiotniki, 

przedstawia rodzinę, opisuje ubrania, 

a także pogodę. 

 Literuje nazwy krajów 

i kontynentów, popełniając dość 

liczne błędy. 

 Swobodnie tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne, 

ewentualne drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji: nazywa 

kraje i kontynenty oraz pory roku; 

stosując podstawowe przymiotniki, 

przedstawia rodzinę, opisuje 

ubrania, a także pogodę. 

 Płynnie literuje nazwy krajów 

i kontynentów. 

Pisanie  Popełniając dość liczne, częściowo 

zaburzające komunikację, błędy, 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: przedstawia rodzinę, opisuje 

flagi różnych krajów, opisuje pogodę 

oraz odpowiednie ubrania. 

 Samodzielnie i stosując bogate 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: przedstawia 

rodzinę, opisuje flagi różnych 

krajów, opisuje pogodę oraz 

odpowiednie ubrania. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

przedstawia siebie i inne osoby, 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie danych personalnych, 

posiadanych przedmiotów, kraju 

pochodzenia, a także pogody 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: przedstawia 

siebie i inne osoby, uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie 

danych personalnych, posiadanych 

przedmiotów, kraju pochodzenia, 

a także pogody w różnych porach 
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w różnych porach roku i w różnych 

miejscach na świecie. 

 Na ogół poprawnie prosi o pomoc, 

dziękuje i stosuje inne frazy 

przydatne na lekcji języka 

angielskiego. 

roku i w różnych miejscach na 

świecie;. 

 Swobodnie i poprawnie prosi o 

pomoc, dziękuje i stosuje inne frazy 

przydatne na lekcji języka 

angielskiego. 

Unit 2 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i umie podać nazwy 

pomieszczeń i elementów 

wyposażenia domu. 

 Zna przyimki miejsca; nie zawsze 

poprawnie je stosuje. 

 Czasem popełniając błędy, tworzy 

zdania twierdzące, przeczące 

i pytające oraz krótkie odpowiedzi 

z wyrażeniem there is/there are. 

 Częściowo zna zasady użycia 

przedimków nieokreślonych a/an 

oraz zaimków nieokreślonych some 

/any przed rzeczownikami; stosując 

je, popełnia dość liczne błędy. 

 Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 

podaje nazwy pomieszczeń 

i elementów wyposażenia domu. 

 Zna przyimki miejsca; zawsze 

poprawnie je stosuje. 

 Swobodnie i poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące 

i pytające oraz krótkie odpowiedzi 

z wyrażeniem there is/there are. 

 Zna zasady użycia i poprawnie 

stosuje przedimki nieokreślone 

a/an oraz zaimki nieokreślone 

some/any przed rzeczownikami. 

 

Mówienie  Z pewnym trudem tworzy proste 

wypowiedzi ustne: opisuje dom i jego 

otoczenie; określa położenie 

przedmiotów i miejsc. 

 

 Swobodnie tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne, 

ewentualne drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji: opisuje 

dom i jego otoczenie; określa 

położenie przedmiotów i miejsc. 

Pisanie  Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje dom 

i jego otoczenie, podając położenie 

różnych pomieszczeń i przedmiotów. 

 

 Samodzielnie, stosując bogate 

słownictwo tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje dom 

i jego otoczenie, podając położenie 

różnych pomieszczeń 

i przedmiotów. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie 

pomieszczeń i wyposażenia domu 

oraz położenia obiektów wokół 

domu; podaje adres i numer telefonu, 

zaprasza do domu, wyraża prośbę i 

stosuje zwroty grzecznościowe. 

 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

pomieszczeń i wyposażenia domu 

oraz położenia obiektów wokół 

domu; podaje adres i numer 

telefonu, zaprasza do domu, wyraża 

prośbę i stosuje zwroty 

grzecznościowe. 

Unit 3 

____________ 

 

Znajomość 

Środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

dyscyplin sportowych i elementów 

sprzętu sportowego. 

 Częściowo zna wymagane 

podstawowe przymiotniki opisujące 

sporty i sprzęt sportowy; czasem 

popełnia błędy. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

stopnia wyższego i najwyższego 

przymiotników; stosuje je, czasem 

popełniając błędy. 

 Częściowo zna i nie zawsze 

poprawnie stosuje przymiotniki 

stopniowane nieregularnie. 

 Zna i poprawnie stosuje nazwy 

dyscyplin sportowych i elementów 

sprzętu sportowego. 

 Zna i poprawnie stosuje wymagane 

przymiotniki opisujące sporty 

i sprzęt sportowy. 

 Zna zasady tworzenia stopnia 

wyższego i najwyższego 

przymiotników i zawsze poprawnie 

je stosuje.  

 Zna i poprawnie stosuje 

przymiotniki stopniowane 

nieregularnie. 
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Mówienie  Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy zaburzające 

komunikację: opisuje i porównuje 

dyscypliny sportowe i sprzęt 

sportowy. 

 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje i 

porównuje dyscypliny sportowe i 

sprzęt sportowy; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Pisanie  Popełniając dość liczne błędy, tworzy 

bardzo proste wypowiedzi pisemne: 

opisuje i porównuje dyscypliny 

sportowe i elementy sprzętu 

sportowego; pisze kartkę z 

życzeniami urodzinowymi oraz  

SMS-y z użyciem symboli. 

 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

i porównuje dyscypliny sportowe 

i elementy sprzętu sportowego; pisze 

kartkę z życzeniami urodzinowymi 

oraz SMS-y z użyciem symboli. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: wyraża 

opinie na temat dyscyplin sportowych 

i sprzętu sportowego; uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie cen 

sprzętów i ubrań sportowych 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

wręcza i przyjmuje prezent 

urodzinowy; popełnia dość liczne 

błędy. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: wyraża 

opinie na temat dyscyplin 

sportowych i sprzętu sportowego; 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie cen sprzętów i ubrań 

sportowych. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

swobodnie wręcza i przyjmuje 

prezent urodzinowy. 

Unit 4 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

czynności związanych z 

obowiązkami domowymi, czasem 

popełniając błędy. 

 Częściowo zna wyrażenia odnoszące 

się do nawyków żywieniowych; 

stosując je czasem popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nie zawsze 

poprawnie stosuje przysłówki 

częstotliwości. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

zdań twierdzących, przeczących 

i pytających oraz krótkich 

odpowiedzi w czasie Present Simple; 

posługuje się nimi, czasem 

popełniając błędy. 

 Zna i zawsze poprawnie podaje 

nazwy czynności związanych 

z obowiązkami domowymi. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

wyrażenia odnoszące się do 

nawyków żywieniowych. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przysłówki częstotliwości. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących 

i pytających oraz krótkich 

odpowiedzi w czasie Present Simple 

i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 

się nimi posługuje. 

 

Mówienie  Z pewną pomocą tworzy proste 

wypowiedzi ustne, czasem 

popełniając błędy: opowiada 

o pracach domowych wykonywanych 

przez członków rodziny, opisuje 

posiłki, wyraża opinie odnośnie 

nawyków żywieniowych. 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opowiada 

o pracach domowych 

wykonywanych przez członków 

rodziny, opisuje posiłki, wyraża 

opinie odnośnie nawyków 

żywieniowych. 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: przedstawia fakty dotyczące 

wykonywania obowiązków 

domowych; opisuje posiłki 

i opowiada o nawykach 

żywieniowych; opisuje stragany z 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: przedstawia 

fakty dotyczące wykonywania 

obowiązków domowych; opisuje 

posiłki i opowiada o nawykach 

żywieniowych; opisuje stragany 

z żywnością. 



 

45 
 

żywnością; dość liczne błędy 

częściowo zakłócają komunikację. 

 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy, uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie prac 

domowych wykonywanych przez 

członków rodziny oraz nawyków 

żywieniowych. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

proponuje, przyjmuje lub odrzuca 

propozycję, wyraża prośbę oraz 

reaguje na prośbę dotyczącą prac 

domowych; czasem popełnia błędy 

zakłócające komunikację. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

prac domowych wykonywanych 

przez członków rodziny oraz 

nawyków żywieniowych. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

swobodnie proponuje, przyjmuje lub 

odrzuca propozycję, wyraża prośbę 

oraz reaguje na prośbę dotyczącą 

prac domowych; ewentualne drobne 

błędy nie zaburzają komunikacji. 

Unit 5 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

pomieszczeń szkolnych oraz 

przedmiotów nauczania; popełnia 

dość liczne błędy. 

 Czasem popełniając błędy, posługuje 

się wyrażeniami opisującymi reguły 

zachowania w szkole. 

 Nie zawsze poprawnie posługuje się 

przyimkami miejsca. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

i,  czasem popełniając błędy, tworzy 

zdania twierdzące, przeczące 

i pytające oraz krótkie odpowiedzi 

w czasie Present Continuous. 

 Nie zawsze poprawnie stosuje czasy 

Present Simple i Present Continuous. 

 Nie zawsze poprawnie stosuje 

czasowniki modalne must/mustn’t 

dla wyrażenia nakazu i zakazu. 

 Zna i z łatwością podaje wymagane 

nazwy pomieszczeń szkolnych oraz 

przedmiotów nauczania.. 

 Bez trudu i poprawnie posługuje się 

wyrażeniami opisującymi reguły 

zachowania w szkole. 

 Poprawnie posługuje się 

przyimkami miejsca. 

 Zna zasady tworzenia i bezbłędnie 

tworzy zdania twierdzące, 

przeczące i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

Continuous. 

 Z łatwością i poprawnie stosuje 

czasy Present Simple i Present 

Continuous. 

 Poprawnie stosuje czasowniki 

modalne must/mustn’t dla 

wyrażenia nakazu i zakazu. 

Mówienie  Z niewielką pomocą tworzy proste 

wypowiedzi ustne, czasem 

popełniając błędy: opisuje szkołę, 

przedstawia fakty dotyczące życia 

szkoły. 

 Tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje szkołę, 

przedstawia fakty dotyczące życia 

szkoły ewentualne drobne błędy nie 

zaburzają komunikacji. 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje szkołę, opowiada 

o zajęciach w szkole, przedstawia 

opinie o szkole, przedstawia fakty 

dotyczące życia szkoły w Polsce 

i Wielkiej Brytanii; dość liczne błędy 

częściowo zakłócają komunikację. 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

szkołę, opowiada o zajęciach 

w szkole, przedstawia opinie 

o szkole, przedstawia fakty 

dotyczące życia szkoły w Polsce 

i Wielkiej Brytanii; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

czynności wykonywanych zazwyczaj 

oraz sytuacji w danej chwili. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

czynności wykonywanych 

zazwyczaj oraz sytuacji w danej 

chwili. 
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 Stosując formy grzecznościowe, 

udziela ostrzeżenia, nakazuje 

i zakazuje; czasem popełnia błędy. 

 Stosując formy grzecznościowe, bez 

trudu udziela ostrzeżenia, nakazuje 

i zakazuje. 

Unit 6 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

sklepów, ubrań i środków 

transportu. 

 Nie zawsze poprawnie posługuje 

się przyimkami miejsca i ruchu. 

 Popełnia dość liczne błędy, 

tworząc zdania twierdzące, 

przeczące i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi z czasownikiem to be 

w czasie Past Simple. 

 Zna i z łatwością podaje 

wymagane nazwy sklepów, ubrań 

i środków transportu. 

 Poprawnie posługuje się 

przyimkami miejsca i ruchu. 

 Z łatwością i poprawnie buduje 

zdania twierdzące przeczące 

i pytające oraz krótkie odpowiedzi 

z czasownikiem to be w czasie 

Past Simple. 

Mówienie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

opisuje miasto, podaje położenie 

sklepów, opowiada o podróży 

różnymi środkami transportu, 

popełniając dość liczne błędy, 

częściowo zakłócające komunikację. 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje miasto, podaje 

położenie sklepów, opowiada 

o podróży różnymi środkami 

transportu; ewentualne drobne błędy 

nie zakłócają komunikacji. 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje centrum handlowe 

i niezwykły sklep w Polsce lub 

innym kraju; przedstawia fakty oraz 

opinie dotyczące podróżowania 

różnymi środkami transportu; dość 

liczne błędy częściowo zakłócają 

komunikację. 

 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

centrum handlowe i niezwykły 

sklep w Polsce lub innym kraju; 

przedstawia fakty oraz opinie 

dotyczące podróżowania różnymi 

środkami transportu; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje dotyczące 

rożnych sklepów; wyraża opinie na 

temat podróżowania różnymi 

środkami transportu, wyraża prośbę 

i udziela zgody. 

 Prowadzi prosty dialog w sklepie 

odzieżowym, stosując zwroty 

grzecznościowe i czasem popełniając 

błędy, które mogą zaburzać 

komunikację. 

 Swobodnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje dotyczące 

rożnych sklepów; wyraża opinie na 

temat podróżowania różnymi 

środkami transportu, wyraża prośbę 

i udziela zgody. 

 Stosując zwroty grzecznościowe, 

swobodnie i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie, prowadzi dialog w 

sklepie odzieżowym. 

 

Unit 7 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje wymagane 

nazwy dyscyplin sportowych, 

obiektów sportowych oraz osób 

związanych ze sportem i 

wydarzeniami sportowymi; czasem 

popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nazywa programy 

sportowe oraz inne media, 

popełniając dość liczne błędy. 

 Na ogół poprawnie tworzy formę 

przeszłą czasowników regularnych. 

 Zna i z łatwością podaje wymagane 

nazwy dyscyplin sportowych, 

obiektów sportowych oraz osób 

związanych ze sportem 

i wydarzeniami sportowymi. 

 Zna i z łatwością nazywa programy 

sportowe oraz inne media. 

 Bezbłędnie tworzy formę przeszłą 

czasowników regularnych. 

 Zna i poprawnie podaje wymagane 

czasowniki nieregularne. 

 Dobrze zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących 
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 Częściowo zna i podaje większość 

wymaganych czasowników 

nieregularnych. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

zdań twierdzących, przeczących 

i pytających oraz krótkich 

odpowiedzi w czasie Past Simple. 

 Popełniając dość liczne błędy, 

posługuje się zdaniami w czasie Past 

Simple. 

i pytających oraz krótkich 

odpowiedzi w czasie Past Simple. 

 Poprawnie tworzy i bezbłędnie lub 

niemal bezbłędnie posługuje się 

zdaniami w czasie Past Simple. 

 

Mówienie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne, 

popełniając dość liczne błędy 

częściowo zaburzające komunikację: 

nazywa programy telewizyjne, 

opowiada o czynnościach 

z teraźniejszości i przeszłości; 

przedstawia fakty dotyczące 

minionego weekendu. 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: nazywa programy 

telewizyjne, opowiada 

o czynnościach z teraźniejszości 

i przeszłości; przedstawia fakty 

dotyczące minionego weekendu. 

 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: opisuje swoje upodobania 

dotyczące korzystania z mediów, 

opowiada o czynnościach 

i wydarzeniach z przeszłości, opisuje 

i przedstawia fakty z życia wybitnego 

sportowca, relacjonuje wyjazd na 

imprezę sportową; dość liczne błędy 

częściowo zakłócają komunikację. 

 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: 

opisuje swoje upodobania dotyczące 

korzystania z mediów, opowiada 

o czynnościach i wydarzeniach 

z przeszłości, opisuje i przedstawia 

fakty z życia wybitnego sportowca, 

relacjonuje wyjazd na imprezę 

sportową; ewentualne drobne błędy 

nie zaburzają komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

korzystania z mediów oraz czynności 

i wydarzeń z przeszłości, w tym 

udziału w imprezie sportowej lub 

kulturalnej. 

 

 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

korzystania z mediów oraz 

czynności i wydarzeń z przeszłości, 

w tym udziału w imprezie sportowej 

lub kulturalnej. 

Unit 8 

____________ 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Częściowo zna i podaje nazwy 

miesięcy, nazwy elementów 

krajobrazu a także nazwy czynności 

wykonywanych w czasie wolnym 

i związanych z pobytem na biwaku; 

popełnia dość liczne błędy. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

i, popełniając dość liczne błędy, 

posługuje się liczebnikami 

porządkowymi. 

 Częściowo zna zasady tworzenia 

i popełniając błędy, buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające oraz 

krótkie odpowiedzi z wyrażeniem to 

be going to. 

 Zna i z łatwością podaje nazwy 

miesięcy, nazwy elementów 

krajobrazu a także nazwy czynności 

wykonywanych w czasie wolnym 

i związanych z pobytem na biwaku. 

 Zna zasady tworzenia i z łatwością 

posługuje się liczebnikami 

porządkowymi. 

 Zna dobrze zasady tworzenia 

i z łatwością buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające oraz 

krótkie odpowiedzi z wyrażeniem to 

be going to. 

 Z łatwością i poprawnie posługuje 

się konstrukcją to be going to 

w odniesieniu do planów i intencji. 
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 Nie zawsze poprawnie posługuje się 

konstrukcją to be going to 

w odniesieniu do planów i intencji. 

 Popełnia dość liczne błędy, stosując 

czasowniki modalne should/shouldn’t 

dla udzielania rady. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

czasowniki modalne 

should/shouldn’t dla udzielania rady. 

 

Mówienie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne, 

popełniając dość liczne błędy 

częściowo zaburzające komunikację: 

określa daty, przedstawia intencje 

i plany na przyszłość, opisuje 

krajobraz. 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: określa daty, przedstawia 

intencje i plany na przyszłość, 

opisuje krajobraz; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Pisanie  Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy bardzo proste wypowiedzi 

pisemne: przedstawia plany 

dotyczące przyjęcia urodzinowego, 

opisuje ciekawe krajobrazowo 

miejsce w Polsce lub innym kraju, 

pisze pocztówkę z wyprawy; dość 

liczne błędy częściowo zakłócają 

komunikację. 

 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: 

przedstawia plany dotyczące 

przyjęcia urodzinowego, opisuje 

ciekawe krajobrazowo miejsce 

w Polsce lub innym kraju, pisze 

pocztówkę z wyprawy; ewentualne 

drobne błędy nie zaburzają 

komunikacji. 

Reagowanie  Reaguje w prostych sytuacjach, 

często popełniając błędy: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

intencji i planów na przyszłość; 

stosując zwroty grzecznościowe, 

prosi o radę i udziela rady oraz 

zaprasza na przyjęcie urodzinowe. 

 

 Swobodnie i bezbłędnie lub niemal 

bezbłędnie reaguje w prostych 

i złożonych sytuacjach: uzyskuje 

i przekazuje informacje odnośnie 

intencji i planów na przyszłość; 

stosując zwroty grzecznościowe, 

prosi o radę i udziela rady oraz 

zaprasza na przyjęcie urodzinowe. 

Pozostałe obszary umiejętności oceniane we wszystkich unitach 

Słuchanie  Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

popełnia dość liczne błędy. 

 Rozumie ogólny sens prostych 

i bardziej złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu samodzielnie znajduje 

w wypowiedzi zarówno proste, jak 

i złożone informacje. 

 

Czytanie  Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Z niewielką pomocą na ogół znajduje 

w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

popełnia dość liczne błędy. 

 Nie zawsze poprawnie określa 

kontekst wypowiedzi. 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 Z łatwością i poprawnie określa 

kontekst wypowiedzi. 

 

Przetwarzanie 

tekstu 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając dość liczne 

błędy. 

 Przekazuje w języku polskim 

informacje sformułowane w języku 

angielskim, czasem popełniając 

błędy. 

 Z łatwością i poprawnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Z łatwością i poprawnie przekazuje 

w języku polskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 
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Język angielski - klasa VI – Brainy 6 

Wiedza i umiejętności ucznia - wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 
WELCOME 

UNIT  

 

Środki 

językowe 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące, 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi  

w czasie Present simple. 

 Na ogół stosuje poprawnie 

przedimki nieokreślone a/an, 

przedimek określony the oraz 

przedimek zerowy (–). 

 Zna zasady i przeważnie 

poprawnie stosuje w zdaniach 

some i any. 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania  

z konstrukcją There is / There 

are. 

 Na ogół stosuje poprawnie 

liczebniki porządkowe. 

 Na ogół stosuje poprawnie 

przyimki miejsca: in front of, 

behind, between, next to, near. 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania ze 

strukturą be going to.  

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

dom i jego okolice, 

wyposażenie domu; 

CZŁOWIEK: data urodzenia;  

EDUKACJA: szkoła i jej 

pomieszczenia, uczenie się; 

SPORT: sprzęt sportowy; 

KULTURA: telewizja i inne 

media. 

 Zna i bez trudu tworzy zdania 

twierdzące, przeczące, pytające  

i krótkie odpowiedzi w czasie 

Present simple. 

 Posługuje się poprawnie 

przedimkami nieokreślonymi a/an, 

przedimkiem określonym the oraz 

przedimkiem zerowym (–). 

 Zna i bez problemu stosuje  

w zdaniach some i any. 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

zdania z konstrukcją There is / 

There are. 

 Stosuje poprawnie liczebniki 

porządkowe. 

 Stosuje poprawnie przyimki 

miejsca: in front of, behind, 

between, next to, near. 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

zdania ze strukturą be going to. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: dom 

i jego okolice, wyposażenie domu; 

CZŁOWIEK: data urodzenia;  

EDUKACJA: szkoła i jej 

pomieszczenia, uczenie się;  

SPORT: sprzęt sportowy; 

KULTURA: telewizja i inne 

media.  

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

zdarza się, że popełnia błędy: 

zadaje pytania o czynności 

codzienne, datę urodzin, opisuje 

rodzaje aktywności językowych, 

jakie będzie wykonywać na 

lekcjach języka angielskiego. 

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, proste i krótkie 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: zadaje pytania  

o czynności codzienne, datę 

urodzin, opisuje rodzaje aktywności 

językowych, jakie będzie 

wykonywać na lekcjach języka 

angielskiego.  

PISANIE 

 Samodzielnie tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: tworzy 
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wypowiedzi pisemne: tworzy 

pytania o czynności codzienne, 

opisuje owoce, klasę, mieszkanie, 

plany związane z nauką języka 

angielskiego. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie czynności codziennych  

i daty urodzenia; przeważnie 

poprawnie wyraża prośbę i 

reaguje na prośbę (np. o zrobienie 

lunchu).  

pytania o czynności codzienne, 

opisuje owoce, klasę, mieszkanie, 

plany związane z nauką języka 

angielskiego. 

 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych i złożonych 

sytuacjach: bez trudu uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

czynności codziennych i daty 

urodzenia; bezbłędnie wyraża 

prośbę  

i reaguje na prośbę (np. o zrobienie 

lunchu). 
UNIT 1  

WE HAVE TO 

WORK! 

 

Środki 

językowe 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające w czasie Present 

simple. 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące, 

pytające i krótkie odpowiedzi  

z czasownikiem have to. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących i pytających ze 

strukturą There is / There are  

i zazwyczaj poprawnie się 

nimi posługuje. 

 Na ogół stosuje poprawnie 

przyimki miejsca. 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania w trybie rozkazującym 

(instrukcje). 

 Zna zasady i przeważnie 

poprawnie stosuje gerund po 

czasownikach: live, like, don’t 

mind, don’t like, hate. 

 Zna zasady tworzenia 

rzeczowników złożonych (np.  

a sports centre manager)  

i przeważnie poprawnie je 

stosuje. 

 Zna zasady tworzenia pytań  

o podmiot (Who …?)  

i przeważnie poprawnie je 

stosuje. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: 

zainteresowania; NAUKA I 

TECHNIKA: korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych  

i technologii informacyjno- 

 Poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

w czasie Present simple. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących, 

pytających i krótkich 

odpowiedzi z czasownikiem 

have to i zawsze poprawnie się 

nimi posługuje. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących i pytających ze 

strukturą There is / There are  

i zawsze poprawnie się nimi 

posługuje. 

 Poprawnie stosuje przyimki 

miejsca. 

 Poprawnie buduje zdania w 

trybie rozkazującym 

(instrukcje). 

 Zna zasady i zawsze poprawnie 

stosuje gerund po 

czasownikach: live, like, don’t 

mind, don’t like, hate. 

 Zna zasady tworzenia 

rzeczowników złożonych (np.  

a sports centre manager)  

i zawsze poprawnie je stosuje. 

 Zna zasady tworzenia pytań  

o podmiot (Who …?) i zawsze 

poprawnie je stosuje.Posługuje 

się rozbudowanym słownictwem 

w zakresie następujących 

obszarów: CZŁOWIEK: 

zainteresowania; NAUKA  

I TECHNIKA: korzystanie  

z podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno- 

komunikacyjnych; ŚWIAT 

PRZYRODY: zagrożenie i 
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komunikacyjnych; ŚWIAT 

PRZYRODY: zagrożenie  

i ochrona środowiska 

naturalnego, rośliny i 

zwierzęta; PRACA: zawody i 

związane  

z nimi czynności i obowiązki, 

miejsca pracy, niezwykłe 

zawody; ŻYCIE 

PRYWATNE: czynności życia 

codziennego. 

ochrona środowiska 

naturalnego, rośliny i zwierzęta; 

PRACA: zawody i związane  

z nimi czynności i obowiązki, 

miejsca pracy, niezwykłe 

zawody; ŻYCIE PRYWATNE: 

czynności życia codziennego. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

zdarza się, że popełnia błędy: 

opisuje zawody i obowiązki  

w różnych zawodach, nazywa 

zawody na podstawie definicji, 

wypowiada się na temat 

obowiązków w pracy i w domu, 

opisuje zdjęcia (ludzi i 

czynności), wypowiada się na 

temat niezwykłych zawodów w 

różnych częściach świata.  

 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

i wymawia dźwięki /θ/ i / ð/. 

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje, gdzie ktoś się 

znajduje, opisuje zawody 

członków rodziny poprzez 

definiowanie ich obowiązków  

w pracy, wypowiada się na temat 

zawodów, obowiązków w pracy 

oraz niezwykłych zawodów w 

różnych krajach i na różnych 

kontynentach.  

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie miejsca pracy w swojej 

okolicy, obowiązków domowych, 

upodobań; wyraża opinię inną niż 

jego rozmówca.  

 Na ogół poprawnie stosuje 

wyrażenia przydatne na lekcji 

języka angielskiego. 

MÓWIENIE 

 Z łatwością tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne: opisuje 

zawody i obowiązki w różnych 

zawodach, nazywa zawody na 

podstawie definicji, wypowiada się 

na temat obowiązków w pracy  

i w domu, opisuje zdjęcia (ludzi  

i czynności), wypowiada się na 

temat niezwykłych zawodów w 

różnych częściach świata. 

 Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięki /θ/ i / ð/. 

PISANIE 

 Samodzielnie tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje, 

gdzie ktoś się znajduje, opisuje 

zawody członków rodziny poprzez 

definiowanie ich obowiązków  

w pracy, wypowiada się na temat 

zawodów, obowiązków w pracy 

oraz niezwykłych zawodów  

w różnych krajach i na różnych 

kontynentach.  

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

miejsca pracy w swojej okolicy, 

obowiązków domowych, 

upodobań; wyraża opinię inną niż 

jego rozmówca.  

 Swobodnie i poprawnie stosuje 

wyrażenia przydatne na lekcji 

języka angielskiego. 

UNIT 2 

EVERY DAY, 

NOW AND 

TOMORROW.  

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

 Zawsze poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 
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Środki 

językowe 

simple (dla czynności 

wykonywanych regularnie). 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi z w czasie Present 

continuous (dla czynności 

tymczasowych i dla 

zaplanowanych czynności  

w przyszłości). 

 Zna zasady tworzenia trybu 

rozkazującego i zazwyczaj 

poprawnie go stosuje 

(instrukcje/sugestie). 

 Zna przyimki miejsca i na 

ogół poprawnie je stosuje. 

 Zna okoliczniki czasu dla 

czasów Present simple 

 i Present continuous. Stosując 

je, czasem popełnia błędy. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

ŻYCIE PRYWATNE: 

rodzina, czynności życia 

codziennego; MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA: 

pomieszczenia i wyposażenie 

domu, czynności domowe 

(czynności wykonywane 

podczas odnawiania / remontu 

sprzętów domowych / 

pomieszczeń); PRACA: 

miejsce pracy; ŚWIAT 

PRZYRODY: zagrożenie  

i ochrona środowiska 

naturalnego; ŻYCIE 

SPOŁECZNE: wydarzenia 

społeczne; ZAKUPY  

I USŁUGI: rodzaje sklepów, 

kupowanie w sklepach 

prowadzonych przez 

organizacje dobroczynne; 

KULTURA: tradycje  

i zwyczaje.  

simple (dla czynności 

wykonywanych regularnie). 

 Zawsze poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

continuous (dla czynności 

tymczasowych i dla 

zaplanowanych czynności  

w przyszłości). 

 Zna zasady tworzenia trybu 

rozkazującego i zawsze 

poprawnie go stosuje 

(instrukcje/sugestie). 

 Zna przyimki miejsca i stosuje 

je zawsze poprawnie. 

 Zna okoliczniki czasu dla 

czasów Present simple i Present 

continuous. Stosując je, nie 

popełnia błędów. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ŻYCIE PRYWATNE: rodzina, 

czynności życia codziennego; 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

pomieszczenia i wyposażenie 

domu, czynności domowe 

(czynności wykonywane 

podczas odnawiania / remontu 

sprzętów domowych / 

pomieszczeń); PRACA: miejsce 

pracy; ŚWIAT PRZYRODY: 

zagrożenie  

i ochrona środowiska 

naturalnego; ŻYCIE 

SPOŁECZNE: wydarzenia 

społeczne; ZAKUPY I 

USŁUGI: rodzaje sklepów, 

kupowanie  

w sklepach prowadzonych przez 

organizacje dobroczynne; 

KULTURA: tradycje i 

zwyczaje.  

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie 

wypowiedzi pisemne: nazywa 

sprzęty domowe, sugeruje, co 

można zrobić z niepotrzebnym 

lub zepsutym sprzętem 

MÓWIENIE 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: nazywa sprzęty 

domowe, sugeruje, co można zrobić 

z niepotrzebnym lub zepsutym 

sprzętem domowym, określa 

czynności związane z remontem 
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domowym, określa czynności 

związane z remontem 

/odnowieniem mieszkania, 

opisuje czynności, które 

wykonuje się regularnie, 

opisuje czynności, które 

wyjątkowo teraz wykonuje się 

inaczej niż zwykle. 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

i wymawia dźwięk /ʃ/. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje przedmioty będące 

wyposażeniem domu, opisuje 

kuchnię i łazienkę (podczas 

remontu); opisuje czynności 

tymczasowe i zaplanowane, 

opisuje czynności regularne  

w zestawieniu z czynnościami 

wykonywanymi tymczasowo 

lub obecnie; opisuje czynności 

zaplanowane do wykonania  

w najbliższej przyszłości; 

sugeruje, co można zrobić  

z niepotrzebnym lub zepsutym 

sprzętem domowym. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

popełniając błędy: uzyskuje i 

przekazuje informacje 

odnośnie wyposażenia domu; 

oferuje pomoc, wyraża prośbę 

o pomoc i dziękuje za pomoc; 

stosuje zwroty 

grzecznościowe. 

/odnowieniem mieszkania. opisuje 

czynności, które wykonuje się 

regularnie, opisuje czynności, które 

wyjątkowo teraz wykonuje się 

inaczej niż zwykle; oferuje pomoc, 

wyraża prośbę o pomoc, dziękuje 

za pomoc.  

 Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięk /ʃ/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje przedmioty będące 

wyposażeniem domu, opisuje 

kuchnię i łazienkę (podczas 

remontu); opisuje czynności 

tymczasowe  

i zaplanowane, opisuje czynności 

regularne w zestawieniu  

z czynnościami wykonywanymi 

tymczasowo lub obecnie; opisuje 

czynności zaplanowane do 

wykonania w najbliższej 

przyszłości; sugeruje, co można 

zrobić z niepotrzebnym lub 

zepsutym sprzętem domowym. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

wyposażenia domu; oferuje pomoc, 

wyraża prośbę o pomoc i dziękuje 

za pomoc; stosuje zwroty 

grzecznościowe. 

 

UNIT 3 

WHAT WILL 

HAPPEN 

NEXT? 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

simple (do streszczenia akcji 

filmu/serialu). 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Future 

simple (do przewidywania 

przyszłości). 

 Zna zasady tworzenia  

i najczęściej poprawnie stosuje 

zaimki osobowe w funkcji 

 Zawsze poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

simple (do streszczenia akcji 

filmu/serialu). 

 Zawsze poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Future 

simple (do przewidywania 

przyszłości). 

 Zna zasady tworzenia  

i najczęściej poprawnie stosuje 

zaimki osobowe w funkcji 

dopełnienia (Object pronouns). 
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dopełnienia (Object 

pronouns). 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: okresy życia, 

cechy charakteru; ŻYCIE 

PRYWATNE: formy 

spędzania czasu wolnego, 

określanie czasu (daty); 

EDUKACJA: uczenie się, 

życie szkoły, oceny szkolne, 

zajęcia pozalekcyjne; ŚWIAT 

PRZYRODY: zagrożenie i 

ochrona środowiska 

naturalnego, pogoda; NAUKA  

I TECHNIKA: wynalazki; 

PODRÓŻOWANIE  

I TURYSTYKA: środki 

transportu (turystyka 

kosmiczna); KULTURA: 

media. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: okresy życia, 

cechy charakteru; ŻYCIE 

PRYWATNE: formy spędzania 

czasu wolnego, określanie czasu 

(daty); EDUKACJA: uczenie 

się, życie szkoły, oceny szkolne, 

zajęcia pozalekcyjne; ŚWIAT 

PRZYRODY: zagrożenie  

i ochrona środowiska 

naturalnego, pogoda; NAUKA  

I TECHNIKA: wynalazki; 

PODRÓŻOWANIE  

I TURYSTYKA: środki 

transportu (turystyka 

kosmiczna); KULTURA: media. 

 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi 

ustne, czasem popełniając 

błędy: opisuje czynności 

szkolne z zastosowaniem 

dopełnienia w formie zaimka, 

opisuje przyszłe okresy życia, 

czyta daty. 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

i wymawia dźwięk /v/. 

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie 

wypowiedzi pisemne: nazywa 

etapy życia człowieka, zadaje 

pytania i udziela odpowiedzi 

odnośnie przeczytanego 

tekstu, zadaje pytania o pracę 

szkolną  

i odpowiada na nie, wyraża 

swoje przewidywania 

odnośnie przyszłych 

wydarzeń, wyraża zgodę lub 

niezgodę, opisuje rutynowe 

czynności związane ze szkołą, 

wypowiada się na temat 

wynalazków z różnych stron 

świata; zapisuje daty. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych 

sytuacjach, czasem 

MÓWIENIE 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje 

czynności szkolne z zastosowaniem 

dopełnienia w formie zaimka, 

opisuje przyszłe okresy życia, czyta 

daty. 

 Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięk /v/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

nazywa etapy życia człowieka, 

zadaje pytania  

i udziela odpowiedzi odnośnie 

przeczytanego tekstu, zadaje 

pytania o pracę szkolną i 

odpowiada na nie, wyraża swoje 

przewidywania odnośnie 

przyszłych wydarzeń, wyraża zgodę 

lub niezgodę, opisuje rutynowe 

czynności związane ze szkołą, 

wypowiada się na temat 

wynalazków z różnych stron 

świata; zapisuje daty. 

 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: wyraża 

opinie na temat na temat 
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popełniając błędy: wyraża 

opinie na temat na temat 

przyszłych wydarzeń  

w szkole oraz swoje 

przewidywania na temat 

pogody; wyraża intencje  

i pragnienia; uzyskuje  

i przekazuje informacje na 

temat przeczytanego tekstu 

oraz odnośnie przyszłości.  

 Stosuje styl formalny lub 

nieformalny zwykle 

adekwatnie do sytuacji. 

przyszłych wydarzeń w szkole 

oraz swoje przewidywania na 

temat pogody; wyraża intencje  

i pragnienia; uzyskuje  

i przekazuje informacje na temat 

przeczytanego tekstu oraz 

odnośnie przyszłości.  

 Stosuje styl formalny lub 

nieformalny adekwatnie do 

sytuacji. 

UNIT 4  

THE ANIMAL 

KINGDOM. 

 

Środki 

językowe 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki regularne  

i nieregularne w stopniu 

wyższym. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki regularne  

i nieregularne w stopniu 

najwyższym. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki w stopniu 

równym używając struktury: 

as … as. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących i pytających oraz 

krótkich odpowiedzi z 

czasownikiem modalnym 

should i zazwyczaj poprawnie 

się nimi posługuje. 

 Zna różnicę między 

przymiotnikami i zaimkami 

dzierżawczymi (Possessive 

adjectives, Possessive 

pronouns) i zazwyczaj potrafi 

je poprawnie stosować. 

 Zna zasady tworzenia 

wybranych rzeczowników 

złożonych i zazwyczaj 

poprawnie je stosuje. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących  

i pytających oraz krótkich 

odpowiedzi w czasie Present 

simple i zazwyczaj poprawnie 

się nimi posługuje. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ŚWIAT PRZYRODY: 

zwierzęta, jedzenie i akcesoria 

dla zwierząt domowych, 

zagrożenie i ochrona 

środowiska naturalnego, 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przymiotniki regularne  

i nieregularne w stopniu 

wyższym. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przymiotniki regularne  

i nieregularne w stopniu 

najwyższym. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przymiotniki w stopniu równym 

używając struktury: as … as. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących i pytających oraz 

krótkich odpowiedzi  

z czasownikiem modalnym 

should i zawsze poprawnie się 

nimi posługuje. 

 Zna różnicę między 

przymiotnikami i zaimkami 

dzierżawczymi (Possessive 

adjectives, Possessive pronouns)  

i zawsze potrafi je poprawnie 

stosować. 

 Zna zasady tworzenia 

wybranych rzeczowników 

złożonych  

i zawsze poprawnie je stosuje. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących  

i pytających oraz krótkich 

odpowiedzi w czasie Present 

simple i zawsze poprawnie się 

nimi posługuje. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ŚWIAT PRZYRODY: 

zwierzęta, jedzenie i akcesoria 

dla zwierząt domowych, 

zagrożenie i ochrona 

środowiska naturalnego, 
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przymiotniki opisujące 

zwierzęta. 

przymiotniki opisujące 

zwierzęta. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: opisuje 

cechy fizyczne i cechy 

osobowościowe niektórych 

zwierząt, opisuje, do czego służą 

zwierzętom różne części ciała, 

nazywa dodatkowe cechy 

zwierząt, wypowiada się na temat 

różnych cech zwierząt. 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

i wymawia dźwięk /tʃ/.  

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie wypowiedzi 

pisemne: wypowiada się na temat 

życia dzikich zwierząt, zadaje 

pytania szczegółowe o zwierzęta  

w rezerwatach i odpowiada na 

nie, wypowiada się na temat 

wybranego rezerwatu przyrody; 

opisuje wygląd (dzikich) 

zwierząt, ich habitat oraz cechy 

osobowościowe; opisuje 

przynależność (zwierząt 

domowych do właścicieli, 

akcesoriów do zwierząt). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie niektórych cech 

zwierząt oraz tego, co i do kogo 

należy; stosując zwroty 

grzecznościowe, prosi o radę i 

udziela rady z wykorzystaniem 

czasownika should. 

MÓWIENIE 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje cechy 

fizyczne i cechy osobowościowe 

niektórych zwierząt, opisuje, do 

czego służą zwierzętom różne 

części ciała, nazywa dodatkowe 

cechy zwierząt, wypowiada się na 

temat różnych cech zwierząt;  

 Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięk /tʃ/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

wypowiada się na temat życia 

dzikich zwierząt, zadaje pytania 

szczegółowe o zwierzęta w 

rezerwatach i odpowiada na nie, 

wypowiada się na temat wybranego 

rezerwatu przyrody; opisuje wygląd 

(dzikich) zwierząt, ich habitat oraz 

cechy osobowościowe; opisuje 

przynależność (zwierząt domowych 

do właścicieli, akcesoriów do 

zwierząt). 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

niektórych cech zwierząt oraz tego, 

co i do kogo należy; stosując 

zwroty grzecznościowe, prosi o 

radę  

i udziela rady z wykorzystaniem 

czasownika should. 

UNIT 5 

LET’S EAT! 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie 

posługuje się przyimkami 

miejsca (on, under, in front of, 

between, next to). 

 Zna zasady tworzenia  

i zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

simple.  

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki w stopniu 

równym używając struktury: 

as … as. 

 Poprawnie posługuje się 

przyimkami miejsca (on, under, 

in front of, between, next to). 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w 

czasie Present simple.  

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przymiotniki regularne  

i nieregularne w stopniu 

równym używając struktury: as 

… as. 
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 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki regularne  

i nieregularne w stopniu 

wyższym. 

 Zna zasady tworzenia  

i zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi z czasownikiem 

be w czasie Past simple.  

 Zna zasady tworzenia  

i zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi z różnymi 

czasownikami w czasie Past 

simple.  

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących  

i pytających ze strukturą There 

was / There were i zazwyczaj 

poprawnie je tworzy. 

 Na ogół poprawnie stosuje 

przysłówki First, Then, 

Finally. 

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

zdania w trybie rozkazującym. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ŻYWIENIE: nawyki 

żywieniowe, artykuły 

spożywcze, posiłki i ich 

przygotowanie; EDUKACJA: 

życie szkoły; DOM: 

wyposażenie domu (kuchni); 

ŚWIAT PRZYRODY: 

zagrożenie i ochrona 

środowiska naturalnego; 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: kontynenty; 

KULTURA: tradycje  

i zwyczaje. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przymiotniki regularne  

i nieregularne w stopniu 

wyższym. 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi  

z czasownikiem be w czasie 

Past simple.  

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi  

z różnymi czasownikami w 

czasie Past simple.  

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących  

i pytających ze strukturą There 

was / There were i zawsze 

poprawnie je tworzy. 

 Poprawnie stosuje przysłówki 

First, Then, Finally. 

 Poprawnie stosuje zdania w 

trybie rozkazującym. 

Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ŻYWIENIE: nawyki 

żywieniowe, artykuły 

spożywcze, posiłki i ich 

przygotowanie; EDUKACJA: 

życie szkoły; DOM: 

wyposażenie domu (kuchni); 

ŚWIAT PRZYRODY: 

zagrożenie  

i ochrona środowiska 

naturalnego; 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: kontynenty; 

KULTURA: tradycje i 

zwyczaje. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, proste wypowiedzi 

ustne, w których czasem popełnia 

błędy: nazywa posiłki i ich 

składniki, porównuje posiłki, 

wypowiada się na temat posiłków 

najbardziej popularnych wśród 

MÓWIENIE 

 Swobodnie tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: nazywa posiłki  

i ich składniki, porównuje posiłki, 

wypowiada się na temat posiłków 

najbardziej popularnych wśród 

uczniów, wypowiada się na temat 

posiłków/lunchu w szkole, nazywa 
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uczniów, wypowiada się na temat 

posiłków/lunchu w szkole, 

nazywa składniki potrawy oraz 

czynności, jakie trzeba wykonać 

podczas gotowania, promuje 

zdrowe żywienie, wyraża prośbę 

o podanie przepisu na potrawę; 

wypowiada się na temat 

czynności  

w przeszłości, opisuje czynności 

przeszłe z czasownikiem be, 

opisuje wygląd miejsca  

w przeszłości; opisuje sprzęty 

kuchenne, określa położenie 

sprzętów kuchennych stosując 

strukturę There was /  There were.  

 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

i wymawia dźwięk /uː/.  

 

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie wypowiedzi 

pisemne: podaje przepis na 

potrawę; wypowiada się na temat 

tradycyjnych posiłków w Polsce  

i Meksyku; opisuje czynności 

przeszłe z czasownikiem be; 

opisuje, co się gdzie znajdowało  

w przeszłości stosując strukturę 

There was / There were. 

 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: podaje 

przepis na potrawę; uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

najbardziej popularnych potraw, 

czy coś się gdzieś znajdowało 

oraz tego, gdzie ktoś był w 

zeszłym tygodniu. 

 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacji sformułowane w 

języku polskim lub angielskim, 

czasem popełniając błędy. 

INNE 

składniki potrawy oraz czynności, 

jakie trzeba wykonać podczas 

gotowania, promuje zdrowe 

żywienie, wyrażą prośbę o podanie 

przepisu na potrawę; wypowiada 

się na temat czynności w 

przeszłości, opisuje czynności 

przeszłe  

z czasownikiem be, opisuje 

wygląd miejsca w przeszłości, 

zadaje pytania o to, gdzie ktoś był  

w zeszłym tygodniu i odpowiada 

na nie; opisuje sprzęty kuchenne, 

określa położenie sprzętów 

kuchennych stosując strukturę 

There was /  There were; zadaje 

pytania o to, czy coś się gdzieś 

znajdowało i odpowiada na nie. 

 Poprawnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięk /uː/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: podaje przepis 

na potrawę; wypowiada się na temat 

tradycyjnych posiłków w Polsce  

i Meksyku; opisuje czynności 

przeszłe z czasownikiem be; 

opisuje, co się gdzie znajdowało w 

przeszłości stosując strukturę There 

was / There were. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: podaje 

przepis na potrawę; uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

najbardziej popularnych potraw, 

czy coś się gdzieś znajdowało oraz 

tego, gdzie ktoś był w zeszłym 

tygodniu. 

 

PRZETWARZANIE TEKSTU  

 Bez trudu i poprawnie przekazuje  

w języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Z łatwością przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim 

lub angielskim. 

INNE 

 Posiada podstawową wiedzę  

o krajach anglojęzycznych i 
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 Posiada podstawową wiedzę  

o krajach anglojęzycznych  

i Meksyku (tradycyjne potrawy). 

 

Meksyku, i bez problemu ją 

przekazuje (tradycyjne potrawy). 

UNIT 6 

ILLNESSES 

AND 

INJURIES.  

 

Środki 

językowe 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje w zdaniach strukturę 

be going to. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przysłówki 

częstotliwości. 

 Na ogół poprawnie posługuje 

się przedimkami a/an  

 z nazwami chorób. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje określenia czasu 

typowe dla czasu przeszłego. 

 Zazwyczaj poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi, oraz pytania 

szczegółowe z czasownikami 

regularnymi i nieregularnymi  

w czasie Past simple. 

 Zazwyczaj poprawnie zadaje 

pytanie o podmiot: What 

happened? 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ZDROWIE: samopoczucie, 

choroby, ich objawy i 

leczenie, kontuzje; NAUKA  

I TECHNIKA: wynalazki  

i odkrycia naukowe; ŻYCIE 

PRYWATNE: znajomi  

i przyjaciele, formy spędzania 

wolnego czasu; ŚWIAT 

PRZYRODY: krajobraz, 

zagrożenie i ochrona 

środowiska naturalnego. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje  

w zdaniach strukturę be going 

to. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przysłówki częstotliwości. 

 Poprawnie posługuje się 

określnikami a/an z nazwami 

chorób. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

określenia czasu typowe dla 

czasu przeszłego. 

 Poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi, oraz 

pytania szczegółowe  

z czasownikami regularnymi  

i nieregularnymi w czasie Past 

simple. 

 Poprawnie zadaje pytanie  

o podmiot: What happened? 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

ZDROWIE: samopoczucie, 

choroby, ich objawy i leczenie, 

kontuzje; NAUKA  

I TECHNIKA: wynalazki  

i odkrycia naukowe; ŻYCIE 

PRYWATNE: znajomi  

i przyjaciele, formy spędzania 

wolnego czasu; ŚWIAT 

PRZYRODY: krajobraz, 

zagrożenie i ochrona środowiska 

naturalnego. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

opisuje, jak często choruje na 

różne choroby, nazywa objawy 

chorób, opisuje sposoby działania  

w związku z różnymi objawami 

chorobowymi; opisuje wydarzenie 

z przeszłości z wykorzystaniem 

czasowników regularnych  

i nieregularnych; opowiada  

o doznanym urazie lub kontuzji. 

 Stara się formułować argumenty 

‘za’ podaną tezą. 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje, jak 

często choruje na różne choroby, 

nazywa objawy chorób, opisuje 

sposoby działania  

w związku z różnymi objawami 

chorobowymi; opisuje wydarzenie  

z przeszłości z wykorzystaniem 

czasowników regularnych  

i nieregularnych; opowiada  

o doznanym urazie lub kontuzji. 
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 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

i wymawia ‘ch’ na początku 

wyrazu /tʃ/ oraz na końcu wyrazu 

/k/.  

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje, jak często ktoś 

choruje; opisuje sposoby działania 

w zależności od różnych objawów 

chorobowych; wyjaśnia 

przyczynę swojej nieobecności; 

opisuje wydarzenia z przeszłości  

z wykorzystaniem czasowników 

regularnych i nieregularnych, 

przedstawia przebieg choroby  

z użyciem czasowników 

regularnych i nieregularnych; 

opisuje przyczyny i objawów 

kontuzji; opisuje choroby  

i wypadki, które wydarzyły się  

w przeszłości; wypowiada się na 

temat życia i osiągnięć wybitnej 

kobiety lub mężczyzny.  

 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

dotyczące wydarzeń z przeszłości, 

choroby/dolegliwości/kontuzji, 

ich przyczyn, leczenia oraz 

obecnego samopoczucia 

kontuzjowanego;  

przeprowadza rozmowę  

z ‘operatorem’ numeru 

alarmowego 112. 

INNE 

 Posiada podstawową wiedzę  

o krajach anglojęzycznych 

(odkrycia i odkrywcy). 

 Sprawnie formułuje argumenty 

‘za’ podaną tezą. 

 Poprawnie rozpoznaje i wymawia 

‘ch’ na początku wyrazu /tʃ/ oraz 

na końcu wyrazu /k/. 

 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje, jak 

często ktoś choruje; opisuje sposoby 

działania w zależności od różnych 

objawów chorobowych; wyjaśnia 

przyczynę swojej nieobecności; 

opisuje wydarzenia z przeszłości  

z wykorzystaniem czasowników 

regularnych i nieregularnych, 

przedstawia przebieg choroby  

z użyciem czasowników regularnych  

i nieregularnych; opisuje przyczyny  

i objawów kontuzji; opisuje choroby  

i wypadki, które wydarzyły się  

w przeszłości; wypowiada się na 

temat życia i osiągnięć wybitnej 

kobiety lub mężczyzny. 

 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

dotyczące wydarzeń z przeszłości, 

choroby/dolegliwości/kontuzji, ich 

przyczyn, leczenia oraz obecnego 

samopoczucia kontuzjowanego;  

przeprowadza rozmowę  

z ‘operatorem’ numeru 

alarmowego 112. 

INNE 

 Posiada podstawową wiedzę  

o krajach anglojęzycznych i bez 

problemu ją przekazuje (odkrycia  

i odkrywcy) 

UNIT 7 

COMPUTERS. 

 

Środki 

językowe 

 Zna zasady tworzenia  

i zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania z przymiotnikami  

w stopniu wyższym. 

 Zna zasady tworzenia  

i zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

simple. 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania  

z przymiotnikami w stopniu 

wyższym. 

 Zna zasady tworzenia i 

zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

simple. 
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 Zna zasady tworzenia  

i zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Past 

simple. 

 Zna zasady tworzenia  

i zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące, 

pytające i krótkie odpowiedzi 

w czasie Present perfect. 

 Na ogół poprawnie tworzy 

formę past participle 

czasowników regularnych  

i nieregularnych. 

 Zna większość wymaganych 

czasowników nieregularnych. 

 Zwykle poprawnie formułuje 

zasady zachowania w trybie 

rozkazującym. 

 Zna zasady tworzenia pytań  

z czasownikiem modalnym 

can i zazwyczaj poprawnie 

tworzy pytania o to, do czego 

mogą być wykorzystane 

określone sprzęty, oraz 

odpowiada na te pytania. 

 Zna znaczenie czasownika 

modalnego mustn’t i 

zazwyczaj poprawnie stosuje 

go w zdaniach. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: uczucia i 

emocje, umiejętności i 

zainteresowania; ŚWIAT 

PRZYRODY: ochrona 

środowiska naturalnego 

(korzystanie z używanego 

sprzętu informacyjno-

komunikacyjnego); ŻYCIE 

PRYWATNE: formy 

spędzania czasu wolnego; 

ŻYCIE SPOŁECZNE: 

zjawiska społeczne (prace 

społeczne); ZAKUPY I 

USŁUGI: towary  

i ich cechy (ceny); 

EDUKACJA: życie szkoły; 

NAUKA I TECHNIKA: 

korzystanie z podstawowych 

urządzeń technicznych  

i technologii informacyjno-

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w 

czasie Past simple. 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące, pytające  

i krótkie odpowiedzi w czasie 

Present perfect. 

 Zawsze poprawnie tworzy 

formę past participle 

czasowników regularnych i 

nieregularnych. 

 Zna wszystkie wymagane 

czasowniki nieregularne. 

 Poprawnie formułuje zasady 

zachowania w trybie 

rozkazującym. 

 Zna zasady tworzenia pytań  

z czasownikiem modalnym can  

i zawsze poprawnie tworzy 

pytania o to, do czego mogą być 

wykorzystane określone sprzęty, 

oraz odpowiada na te pytania. 

 Zna znaczenie czasownika 

modalnego mustn’t i zawsze 

poprawnie stosuje go w 

zdaniach. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: uczucia i emocje, 

umiejętności i zainteresowania; 

ŚWIAT PRZYRODY: ochrona 

środowiska naturalnego 

(korzystanie z używanego 

sprzętu informacyjno-

komunikacyjnego); ŻYCIE 

PRYWATNE: formy spędzania 

czasu wolnego; ŻYCIE 

SPOŁECZNE: zjawiska 

społeczne (prace społeczne); 

ZAKUPY I USŁUGI: towary  

i ich cechy (ceny); 

EDUKACJA: życie szkoły; 

NAUKA  

I TECHNIKA: korzystanie  

z podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnej; 

ZDROWIE: tryb życia. 
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komunikacyjnej; ZDROWIE: 

tryb życia. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

nazywa elementy sprzętu 

komputerowego oraz podstawowe 

czynności podczas obsługi 

komputera, porównuje sprzęt 

komputerowy, wypowiada się na 

temat zasad zachowania w 

pracowni komputerowej; opisuje 

swoje zainteresowanie grami 

komputerowymi; wypowiada się 

na temat czynności i wydarzeń, 

które miały miejsce niedawno, 

między jakimś momentem  

w przeszłości a chwilą obecną; 

nazywa swoje emocje z podaniem 

przyczyny; bierze udział w 

debacie. 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

i wymawia dźwięki /aʊ/ i /ʌ/. 

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie wypowiedzi 

pisemne: przygotowuje 

ogłoszenie o sprzedaży sprzętu 

komputerowego; wypowiada się 

na temat czynności i wydarzeń, 

które miały miejsce niedawno, 

między jakimś momentem w 

przeszłości  

a chwilą obecną; wypowiada się 

na temat (wykonanych lub 

niewykonanych) czynności 

związanych z pracą na 

komputerze; opisuje swoje 

samopoczucie; przygotowuje 

argumenty za  

i przeciw podanej tezie.  

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

na temat samopoczucia swojego 

oraz innej osoby, emocji innej 

osoby wywołanych konkretną 

sytuacją, na temat zakupionych 

przedmiotów oraz cech sprzętu 

komputerowego, czynności 

związanych z pracą przy 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: nazywa elementy sprzętu 

komputerowego oraz podstawowe 

czynności podczas obsługi 

komputera, porównuje sprzęt 

komputerowy, wypowiada się na 

temat zasad zachowania w 

pracowni komputerowej; opisuje 

swoje zainteresowanie grami 

komputerowymi; wypowiada się na 

temat czynności i wydarzeń, które 

miały miejsce niedawno, między 

jakimś momentem w przeszłości  

a chwilą obecną; nazywa swoje 

emocje z podaniem przyczyny; 

bierze udział w debacie. 

 Poprawnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięki /aʊ/ i /ʌ/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

bardziej złożone wypowiedzi 

pisemne: przygotowuje ogłoszenie 

o sprzedaży sprzętu 

komputerowego; wypowiada się na 

temat czynności i wydarzeń, które 

miały miejsce niedawno, między 

jakimś momentem w przeszłości  

a chwilą obecną; wypowiada się na 

temat (wykonanych lub 

niewykonanych) czynności 

związanych z pracą na komputerze; 

opisuje swoje samopoczucie; 

przygotowuje argumenty za i 

przeciw podanej tezie. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: uzyskuje  

i przekazuje informacje na temat 

samopoczucia swojego oraz innej 

osoby, emocji innej osoby 

wywołanych konkretną sytuacją, na 

temat zakupionych przedmiotów 

oraz cech sprzętu komputerowego, 

czynności związanych z pracą przy 

komputerze i przestrzegania zasad 

zachowania się w szkole. 
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komputerze i przestrzegania zasad 

zachowania się w szkole. 

INNE 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku z innymi 

kulturami (gry komputerowe). 

INNE 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami (gry 

komputerowe). 

 

UNIT 8 

OUTDOOR 

ACTIVITIES.  

 

Środki 

językowe 

 Zna zasady tworzenia i bez 

większych problemów buduje 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

simple. 

 Zna zasady tworzenia i bez 

większych problemów buduje 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Present 

continuous. 

 Zna zasady tworzenia i bez 

większych problemów buduje 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające oraz krótkie 

odpowiedzi w czasie Past 

simple. 

 Na ogół poprawnie tworzy formę 

past participle czasowników 

nieregularnych. 

 Zna zasady tworzenia i bez 

większych problemów buduje 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające w czasie Present 

perfect. 

 Na ogół poprawnie stosuje w 

zdaniach w czasie Present 

perfect przysłówki: just, never i 

ever. 

 Na ogół poprawnie stosuje  

w zdaniach czas Past simple  

i Present perfect. 

 Na ogół poprawnie stosuje zwrot 

let’s do wyrażenia propozycji. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: ŻYCIE 

PRYWATNE: formy spędzania 

wolnego czasu; ŻYCIE 

SPOŁECZNE: wydarzenia 

społeczne (clean-ups, best 

recycling awards); 

PODRÓŻOWANIE  

I TURYSTYKA: wycieczki, 

zwiedzanie, baza noclegowa; 

SPORT: uprawianie sportu, 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present simple. 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present continuous. 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Past simple. 

 Poprawnie tworzy formę past 

participle czasowników 

nieregularnych. 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające  

w czasie Present perfect. 

 Poprawnie stosuje w zdaniach w 

czasie Present perfect przysłówki: 

just, never i ever. 

 Poprawnie stosuje w zdaniach czas 

Past simple i Present perfect. 

 Poprawnie stosuje zwrot let’s do 

wyrażenia propozycji. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: ŻYCIE 

PRYWATNE: formy spędzania 

wolnego czasu; ŻYCIE 

SPOŁECZNE: wydarzenia 

społeczne (clean-ups, best 

recycling awards); 

PODRÓŻOWANIE  

I TURYSTYKA: wycieczki, 

zwiedzanie, baza noclegowa; 

SPORT: uprawianie sportu, 

dyscypliny sportu, sprzęt 

sportowy; ŚWIAT PRZYRODY: 

zagrożenie  

i ochrona środowiska naturalnego, 

krajobraz.  
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dyscypliny sportu, sprzęt 

sportowy; ŚWIAT PRZYRODY: 

zagrożenie i ochrona środowiska 

naturalnego, krajobraz. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

nazywa różne formy aktywnego 

wypoczynku; ocenia czy dana 

aktywność jest bezpieczna, czy 

nie (risky/dangerous vs safe).  

 Na ogół poprawnie rozpoznaje  

w wyrazach nieme litery: b, w, gh, 

k, l.  

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, krótkie wypowiedzi 

pisemne: opisuje formy 

aktywnego wypoczynku, opisuje 

działania przyjazne środowisku; 

opisuje to, co ktoś właśnie zrobił i 

co właśnie się wydarzyło; opisuje 

czynności wykonane przed 

chwilą; formułuje propozycję, 

przyjmuje propozycję, odrzuca 

propozycję; opisuje miejsce, w 

którym istniało zagrożenie dla 

środowiska; wypowiada się na 

temat czynności, których nigdy się 

nie wykonało lub które się właśnie 

wykonało; pyta  

o to, czy kiedykolwiek wykonało 

się jakąś czynność; pisze 

ogłoszenie, w którym informuje  

o planowanej akcji ekologicznej. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie czynności, które się 

kiedykolwiek wykonało (ever), 

które się właśnie wykonało (just) i 

których się nigdy nie wykonało 

(never); uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

aktywnego wypoczynku  

i doświadczeń z nim związanych 

oraz na temat działań przyjaznych 

środowisku podejmowanych przez 

uczniów; uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie wydarzeń 

przeszłych; proponuje, przyjmuje 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: nazywa różne formy 

aktywnego wypoczynku; ocenia czy 

dana aktywność jest bezpieczna, 

czy nie (risky/dangerous vs safe). 

 Poprawnie rozpoznaje w wyrazach 

nieme litery: b, w, gh, k, l. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

proste i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

formy aktywnego wypoczynku, 

opisuje działania przyjazne 

środowisku; opisuje to, co ktoś 

właśnie zrobił i co właśnie się 

wydarzyło; opisuje czynności 

wykonane przed chwilą; formułuje 

propozycję, przyjmuje propozycję, 

odrzuca propozycję; opisuje 

miejsce, w którym istniało 

zagrożenie dla środowiska; 

wypowiada się na temat czynności, 

których nigdy się nie wykonało lub 

które się właśnie wykonało; pyta o 

to, czy kiedykolwiek wykonało się 

jakąś czynność; pisze ogłoszenie,  

w którym informuje o planowanej 

akcji ekologicznej. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

czynności, które się kiedykolwiek 

wykonało (ever), które się właśnie 

wykonało (just) i których się nigdy 

nie wykonało (never); uzyskuje  

i przekazuje informacje odnośnie 

aktywnego wypoczynku  

i doświadczeń z nim związanych 

oraz na temat działań przyjaznych 

środowisku podejmowanych przez 

uczniów; proponuje, przyjmuje 

propozycje i odrzuca propozycję; 

wyraża opinię, uzyskuje i 

przekazuje informacje odnośnie 

wydarzeń przeszłych. 
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propozycje i odrzuca propozycję; 

wyraża opinii. 

 

Pozostałe obszary umiejętności oceniane we wszystkich unitach 
Słuchanie  Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

popełnia dość liczne błędy. 

 Rozumie ogólny sens prostych 

i bardziej złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu samodzielnie znajduje  

w wypowiedzi zarówno proste, jak 

i złożone informacje. 

 

Czytanie  Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Z niewielką pomocą na ogół znajduje 

w tekście określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

popełnia dość liczne błędy. 

 Nie zawsze poprawnie określa 

kontekst wypowiedzi. 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych tekstów  

i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością samodzielnie znajduje 

w tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 Z łatwością i poprawnie określa 

kontekst wypowiedzi. 

 

Przetwarzanie 

tekstu 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, popełniając dość liczne 

błędy. 

 Przekazuje w języku polskim 

informacje sformułowane w języku 

angielskim, czasem popełniając 

błędy. 

 Z łatwością i poprawnie przekazuje  

w języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Z łatwością i poprawnie przekazuje  

w języku polskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 

 

Inne  Stara się współpracować w grupie. 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem.  

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

strategii komunikacyjnych 

(domyślanie się znaczenia wyrazów 

z kontekstu). 

 Z pomocą nauczyciela lub innej 

osoby korzysta ze źródeł informacji 

w języku angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturami. 

 Posiada podstawową wiedzę  

o krajach anglojęzycznych. 

 Współpracuje w grupie. 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji  

w języku angielskim. 

 Samodzielnie korzysta ze strategii 

komunikacyjnych (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami. 

 Posiada podstawową wiedzę  

o krajach anglojęzycznych i bez 

problemu ją przekazuje. 

 

 

Brainy klasa 7.                 

 

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

 

WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 

 

WELCOME UNIT 
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Środki 

językowe 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące, pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present simple. 

 Zna zasady i na ogół stosuje 

poprawnie okoliczniki 

częstotliwości: sometimes, often, 

hardly ever, never, once/twice a 

eek, every (Saturday) 

 Zna zasady i przeważnie 

poprawnie stosuje w zdaniach 

czasowniki: love, like, don’t mind, 

don’t like, hate +-ing. 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

w czasie Present continuous 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

w czasie Past simple. 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

w czasie Present Perfect 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

ŻYCIE PRYWATNE: czynności 

życia codziennego, formy 

spędzania wolnego czasu; 

CZŁOWIEK: wygląd 

zewnętrzny,  uczucia i emocje; 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

pomieszczenia i wyposażenie 

domu, prace domowe 

KULTURA: dziedziny kultury 

(muzyka) 

 Zna i bez trudu tworzy zdania 

twierdzące, przeczące, pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present simple. 

 Posługuje się poprawnie 

okolicznikami częstotliwości: 

sometimes, often, hardly ever, 

never, once/twice a eek, every 

(Saturday) 

 

 Zna i bez problemu stosuje w 

zdaniach czasowniki: love, like, 

don’t mind, don’t like, hate +-ing. 

 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające w czasie Present 

continuous  

 Zna zasady i tworzy poprawnie 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające w czasie Past simple. 

 

 Zna zasady i tworzy poprawnie 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające w czasie Present Perfect 

 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

 ŻYCIE PRYWATNE: czynności 

życia codziennego, formy 

spędzania wolnego czasu; 

CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny,  

uczucia i emocje; 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

pomieszczenia i wyposażenie 

domu, prace domowe 

KULTURA: dziedziny kultury 

(muzyka) 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi 

(dot. czynności wykonywanych w 

danej chwili przez nadawcę 

wiadomości), znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

zdarza się, że popełnia błędy: 

opowiada o czynnościach z 

teraźniejszości (dot. obecnych 

upodobań np. muzycznych oraz 

czynności wykonywanych w 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi 

(dot. czynności wykonywanych w 

danej chwili przez nadawcę 

wiadomości), bez problemu 

znajduje w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone informacje. 

 

 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opowiada o 

czynnościach z teraźniejszości (dot. 

obecnych upodobań np. 

muzycznych oraz czynności 

wykonywanych w danym 
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danym momencie), opisuje ludzi i 

miejsca (dot. informacji o kraju 

pochodzenia i aktualnego miejsca 

zamieszkania) ; opowiada o 

doświadczeniach i czynnościach z 

przeszłości (dot. pytania, czy 

kiedykolwiek wykonał/a daną 

czynność, a jeśli tak to kiedy; 

wcześniejszych upodobań 

muzycznych). 

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje  

czynności z teraźniejszości 

(opisuje upodobania swoje i 

innych np. ulubione zajęcia w 

wolnym czasie). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie czynności codziennych 

(dot. upodobań, czasu wolnego, 

czynności wykonywanych w 

danym momencie, określenia 

kraju pochodzenia i kraju 

zamieszkania); przeważnie 

poprawnie przedstawia siebie i 

inne osoby; przeważnie  

poprawnie językowo nawiązuje 

kontakty towarzyskie; zwykle 

poprawnie wyraża swoje 

upodobania. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

momencie), opisuje ludzi i miejsca 

(dot. informacji o kraju 

pochodzenia i aktualnego miejsca 

zamieszkania) ; opowiada o 

doświadczeniach i czynnościach z 

przeszłości (dot. pytania, czy 

kiedykolwiek wykonał/a daną 

czynność, a jeśli tak to kiedy; 

wcześniejszych upodobań 

muzycznych). 

PISANIE 

 Samodzielnie tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje  

czynności z teraźniejszości 

(opisuje upodobania swoje i innych 

np. ulubione zajęcia w wolnym 

czasie). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie czynności 

codziennych (dot. upodobań, czasu 

wolnego, czynności wykonywanych 

w danym momencie, określenia 

kraju pochodzenia i kraju 

zamieszkania); bezbłędnie 

przedstawia siebie i inne osoby; 

poprawnie językowo nawiązuje 

kontakty towarzyskie; poprawnie 

wyraża swoje upodobania 

 

 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 

 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 

UNIT 1 The big screen 

 

Środki 

językowe 

 Przeważnie poprawnie buduje 

pytania szczegółowe w czasie 

Present simple. 

 Przeważnie poprawnie buduje 

pytania szczegółowe w czasie 

Past simple. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

przydawkowych z zaimkami: 

who, what, whose, where, when, 

 Poprawnie buduje pytania 

szczegółowe w czasie Present 

simple. 

 Zna zasady tworzenia pytań 

szczegółowych w czasie Past 

simple i zawsze poprawnie się nimi 

posługuje. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

przydawkowych z zaimkami: who, 
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that i zazwyczaj poprawnie się 

nimi posługuje. 

 Na ogół poprawnie tworzy 

pytania grzecznościowe z would 

like i shall. 

 Przeważnie poprawnie stosuje 

czas Present simple do opisu 

procesu.   

 Zna zasady i przeważnie 

poprawnie opisuje kolejność 

etapów w procesie, używając 

słów: First, Then, Finally. 

 Przeważnie poprawnie stosuje 

określenia czasu typowe dla 

czasu Past simple. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących i 

pytających z czasownikiem used 

to i przeważnie poprawnie je 

stosuje. 

 Zna formy Past simple 

czasowników regularnych i 

nieregularnych i przeważnie 

poprawnie je stosuje. 

 Zna zasady i przeważnie 

poprawnie stosuje: so, such, 

such a(n) w zdaniach. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

PRACA: zawody związane z 

filmem, zawody i związane z 

nimi czynności; 

     KULTURA: twórcy i ich dzieła 

(rodzaje filmów), dziedziny 

kultury (gatunki filmowe), 

uczestnictwo w kulturze, media; 

     ŻYCIE PRYWATNE: znajomi i 

przyjaciele, formy spędzania 

wolnego czasu;  

     ŻYWIENIE: artykuły spożywcze;  

     CZŁOWIEK: zainteresowania. 

what, whose, where, when, that i 

zawsze poprawnie się nimi 

posługuje. 

 Poprawnie tworzy pytania 

grzecznościowe z would like i 

shall. 

 Poprawnie stosuje czas Present 

simple do opisu procesu.   

 Zna zasady i zawsze poprawnie 

opisuje kolejność etapów w 

procesie, używając słów: First, 

Then, Finally.. 

 Zawsze poprawnie stosuje 

określenia czasu typowe dla czasu 

Past simple. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

twierdzących, przeczących i 

pytających z czasownikiem used to 

i zawsze poprawnie je stosuje. 

 Zna formy Past simple 

czasowników regularnych i 

nieregularnych i poprawnie je 

stosuje. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje: so, 

such, such a(n) w zdaniach. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

PRACA: zawody związane z    

filmem, zawody i związane z nimi 

czynności; 

     KULTURA: twórcy i ich dzieła 

(rodzaje filmów), dziedziny kultury 

(gatunki filmowe), uczestnictwo w 

kulturze, media; 

     ŻYCIE PRYWATNE: znajomi i 

przyjaciele, formy spędzania 

wolnego czasu;  

     ŻYWIENIE: artykuły spożywcze;  

     CZŁOWIEK: zainteresowania. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (dot. np. 

rozwiązywanie filmowego kwizu, 

odgadywanie typu filmu, 

dobieranie właściwej reakcji/ 

odpowiedzi do treści wiadomości, 

określanie prawdziwości lub 

nieprawdziwości zdań na 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi, 

bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje (dot. np. 

rozwiązywanie filmowego kwizu, 

odgadywanie typu filmu, dobieranie 

właściwej reakcji/odpowiedzi do 

treści wiadomości, określanie 

prawdziwości lub nieprawdziwości 

zdań na podstawie wysłuchanej 

wypowiedzi, uzupełnianie notatki 

nt. festiwalu filmowego). 
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podstawie wysłuchanej 

wypowiedzi, uzupełnianie notatki 

nt. festiwalu filmowego). 

 Z pomocą nauczyciela określa 

intencje autora wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

kontekst (osoby, miejsce) 

wypowiedzi. 

CZYTANIE 

 Rozumie ogólny sens tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje podstawowe 

informacje w prostych tekstach; 

przy wyszukiwaniu złożonych 

informacji czasami popełnia 

błędy (dot. np. wyboru właściwej 

odpowiedzi w tekście o 

festiwalach filmowych, 

uzupełnienie tabeli informacjami 

z tekstu o Hollywood i 

Bollywood). 

 Z pomocą nauczyciela potrafi 

określić funkcje poszczególnych 

fragmentów wypowiedzi (np. 

zaproszenia na film). 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

zdarza się, że popełnia błędy: 

opisuje ludzi, przedmioty, miejsca 

(np. podawanie informacji o 

filmie, memory game ‘How to 

make a blockbuster’); przedstawia 

intencje, wyraża emocje (nt. 

filmu).  

 Na ogół poprawnie rozpoznaje i 

wymawia dźwięki /Id/, /d/ i /t/. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

przedstawia fakty z 

teraźniejszości i z przeszłości (np. 

recenzja z festiwalu filmowego), 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, 

zaprasza (np. e-mail z 

zaproszeniem na film), opisuje 

czynności z przeszłości i 

teraźniejszości (np. pisanie o 

filmie, który ktoś widział i o 

filmie, który chciałby zobaczyć w 

przyszłości), opisuje ludzi, 

przedmioty i miejsca (np. pisanie 

ulotki o nowych filmach na dzień 

filmu światowego w szkole).  

REAGOWANIE 

 Samodzielnie określa intencje 

autora wypowiedzi. 

 Samodzielnie określa kontekst 

(osoby, miejsce) wypowiedzi. 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Bez trudu znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje dot. np. wyboru 

właściwej odpowiedzi w tekście o 

festiwalach filmowych, 

uzupełnienie tabeli informacjami z 

tekstu o Hollywood i Bollywood). 

 Samodzielnie określa funkcje 

poszczególnych fragmentów 

wypowiedzi (np. zaproszenia na 

film). 

MÓWIENIE 

 Z łatwością tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne: opisuje 

ludzi, przedmioty, miejsca (np. 

podawanie informacji o filmie, 

memory game ‘How to make a 

blockbuster’);  przedstawia 

intencje, wyraża emocje (nt. filmu). 

  Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięki /Id/, /d/ i /t/. 

PISANIE 

 Samodzielnie tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: przedstawia 

fakty z teraźniejszości i z 

przeszłości (np. recenzja z 

festiwalu filmowego), wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, zaprasza 

(np. e-mail z zaproszeniem na 

film), opisuje czynności z 

przeszłości i teraźniejszości (np. 

pisanie o filmie, który ktoś widział 

i o filmie, który chciałby zobaczyć 

w przyszłości), opisuje ludzi, 

przedmioty i miejsca (np. pisanie 

ulotki o nowych filmach na dzień 

filmu światowego w szkole). 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. 

konkretnego filmu, ulubionego 

gatunku filmu, sondażu nt. 

upodobań filmowych, ostatniego 

wyjścia do kina, czy tego co zwykli 

byliśmy robić w przeszłości, a 

teraz już nie; wyraża swoje 

upodobania, zaprasza (kogoś do 
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 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. konkretnego filmu, 

ulubionego gatunku filmu, 

sondażu nt. upodobań filmowych, 

ostatniego wyjścia do kina, czy 

tego co zwykli byliśmy robić w 

przeszłości, a teraz już nie; 

wyraża swoje upodobania, 

zaprasza (kogoś do kina) i 

odpowiada na zaproszenie; 

proponuje (np. czas, miejsce, 

film, przekąskę), przyjmuje i 

odrzuca propozycję; wyraża 

swoja opinię (np. o filmie) i pyta 

o opinię innych; negocjuje (np. nt. 

filmu, który ostatecznie zostanie 

obejrzany). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w 

grupie. 

 Stara się stosować strategie 

komunikacyjne. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową 

oraz świadomość związku między 

kulturą własną i innymi kulturami 

(przemysł filmowy na świecie). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki stara się 

korzystać z technik samodzielnej 

pracy nad językiem (stosowanie 

mnemo-technik – mind map). 

kina) i odpowiada na zaproszenie; 

proponuje (np. czas, miejsce, film, 

przekąskę), przyjmuje i odrzuca 

propozycję; wyraża swoja opinię 

(np. o filmie) i pyta o opinię 

innych; negocjuje (np. nt. filmu, 

który ostatecznie zostanie 

obejrzany). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Bezbłędnie stosuje strategie 

komunikacyjne. 

 Z powodzeniem i samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą własną i 

innymi kulturami (przemysł 

filmowy na świecie 

 Samodzielnie korzysta z technik 

samodzielnej pracy nad językiem 

(stosowanie mnemo-technik – mind 

map). 

 

 

 

UNIT 2 Mistaken identity 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie odpowiedzi 

z czasownikiem have/has (not) 

got. 

 Zawsze poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi z 

czasownikiem have/has (not) got. 
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 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie odpowiedzi 

z w czasie Past continuous.  

 Zazwyczaj poprawnie używa w 

zdaniach czasu Past continuous 

ze spójnikami when/while (np. do 

opisania czynności, które 

wydarzyły się w określonym 

momencie w przeszłości). 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

pytania szczegółowe w czasie 

Past continuous. 

 Zna określniki: a, a(n), the, Ø  i 

na ogół poprawnie je stosuje. 

 Zazwyczaj rozumie użycie czasu 

Present simple w nagłówkach 

prasowych. 

 Zna zasady i przeważnie 

poprawnie tworzy zdania 

przydawkowe. 

 Zna nieregularne formy liczby 

mnogiej rzeczowników i stosuje 

je, czasem popełniając błędy. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

     CZŁOWIEK: wygląd 

zewnętrzny, rzeczy osobiste, 

uczucia i emocje;  

     ŻYCIE PRYWATNE: czynności 

życia codziennego;  

     ŻYCIE SPOŁECZNE: 

wydarzenia i zjawiska społeczne;  

     MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

dom i jego okolica; 

     KULTURA: tradycje i zwyczaje.  

 Zawsze poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Past continuous.  

 Zazwsze poprawnie używa w 

zdaniach czasu Past continuous ze 

spójnikami when/while (np. do 

opisania czynności, które 

wydarzyły się w określonym 

momencie w przeszłości). 

 Zawsze poprawnie tworzy pytania 

szczegółowe w czasie Past 

continuous. 

 Zna określniki: a, a(n), the, Ø  i 

zawsze poprawnie je stosuje. 

 Rozumie użycie czasu Present 

simple w nagłówkach prasowych. 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

zdania przydawkowe. 

 Zna nieregularne formy liczby 

mnogiej rzeczowników i stosuje je 

bezbłędnie. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, 

rzeczy osobiste, uczucia i emocje;  

     ŻYCIE PRYWATNE: czynności 

życia codziennego;  

     ŻYCIE SPOŁECZNE: wydarzenia 

i zjawiska społeczne;  

     MIEJSCE ZAMIESZKANIA: dom 

i jego okolica; 

     KULTURA: tradycje i zwyczaje.  

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi/instrukcji, znajduje 

proste informacje w wypowiedzi, 

przy wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (np. uzupełnianie 

formularzy Lost Property Form 

czy Grand Theft Seagull, 

dopasowywanie odpowiedzi do 

wypowiedzi). 

 Z pomocą nauczyciela określa 

intencje nadawcy wiadomości. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

kontekst wiadomości. 

CZYTANIE 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens 

wypowiedzi/instrukcji, bez 

problemu znajduje w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i złożone 

informacje (np. uzupełnianie 

formularzy Lost Property Form czy 

Grand Theft Seagull, 

dopasowywanie odpowiedzi do 

wypowiedzi). 

 Samodzielnie określa intencje 

nadawcy wiadomości. 

 Samodzielnie określa kontekst 

wiadomości. 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 
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 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji czasem popełnia błędy 

(dot. np. opisów osób 

podejrzanych o popełnienie 

jakiegoś przestępstwa, tekstu o 

pomyleniu kogoś z inną osobą). 

 Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 

związki między poszczególnymi 

fragmentami tekstu (dot. np. 

tekstu o zwierzętach, które mają 

na koncie różne przewinienia). 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: 

opisuje ludzi (np. gra Guess the 

person, opisywanie strojów 

kolegów), przedmioty, zwierzęta  

i miejsca, przedstawia fakty z 

przeszłości (dot. np. opisu 

sytuacji na ilustracji), opowiada o 

czynnościach z przeszłości (np. 

opowiadanie o sytuacji, która 

wprawiła kogoś w zażenowanie, 

prezentowanie historii o 

zwierzaku, który cos 

przeskrobał), wyraża swoje 

opinie (np. czy zwierzęta mogą 

być winne przestępstwa). 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje i 

wymawia mocną i słabą formę 

was /wɒz/, /wƏz/. 
PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opowiada o wydarzeniach z 

przeszłości, wyraża uczucia i 

emocje, opisuje ludzi, przedmioty 

i miejsca (np. opis osób 

podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa), przedstawia fakty 

z przeszłości (np. pisanie 

ogłoszenia o kradzieży, pisanie 

relacji świadka kradzieży). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. odnośnie czynności 

wykonywanej o określonej porze 

poprzedniego dnia, opisu osób, 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje (dot. np. opisów osób 

podejrzanych o popełnienie 

jakiegoś przestępstwa, tekstu o 

pomyleniu kogoś z inną osobą). 

 Bez problemu rozpoznaje związki 

między poszczególnymi 

fragmentami tekstu (dot. np. tekstu 

o zwierzętach, które mają na 

koncie różne przewinienia). 

MÓWIENIE 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje ludzi 

(np. gra Guess the person, 

opisywanie strojów kolegów), 

przedmioty, zwierzęta  i miejsca, 

przedstawia fakty z przeszłości (dot. 

np. opisu sytuacji na ilustracji), 

opowiada o czynnościach z 

przeszłości(np. opowiadanie o 

sytuacji, która wprawiła kogoś w 

zażenowanie, prezentowanie historii 

o zwierzaku, który cos przeskrobał), 

wyraża swoje opinie (np. czy 

zwierzęta mogą być winne 

przestępstwa). 

 

 

  Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

mocną i słabą formę was /wɒz/, 

/wƏz/. 
PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

przeszłości, wyraża uczucia i 

emocje, opisuje ludzi, przedmioty i 

miejsca (np. opis osób 

podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa), przedstawia fakty z 

przeszłości (np. pisanie ogłoszenia 

o kradzieży, pisanie relacji świadka 

kradzieży). 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: uzyskuje  

i przekazuje informacje (np. 

odnośnie czynności wykonywanej o 

określonej porze poprzedniego dnia, 

opisu osób, środków transportu); 

uzyskuje i przekazuje opinie; 

PRZETWARZANIE TEKSTU 
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środków transportu); uzyskuje i 

przekazuje opinie;  

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w 

grupie. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki stosuje strategie 

komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(prowadzenie notatek). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową 

oraz świadomość związku 

między kulturą polską i innymi 

kulturami (naganne/niepokojące 

zachowanie zwierząt żyjących w 

różnych krajach). 

 Stara się rozwijać świadomość 

językową. 

 Stara się poszerzyć wiedzę o 

krajach anglojęzycznych 

(zwierzęta o niebezpiecznych 

zwyczajach). 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Samodzielnie stosuje strategie 

komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(prowadzenie notatek). 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami 

(naganne/niepokojące zachowanie 

zwierząt żyjących w różnych 

krajach. 

 Rozwija świadomość językową. 

 Posiada podstawową wiedzę o 

krajach anglojęzycznych(zwierzęta 

o niebezpiecznych zwyczajach). 

 

 

 

UNIT 3 Near and far 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie odpowiedzi 

w czasie Present simple (do opisu 

wymarzonych wakacji). 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące w czasie 

Present continuous (do opisu 

czynności w teraźniejszości). 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające oraz krótkie odpowiedzi 

w czasie Present perfect z 

 Zawsze poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present simple (do opisu 

wymarzonych wakacji). 

 Zawsze poprawnie tworzy zdania 

twierdzące w czasie Present 

continuous (do opisu czynności w 

teraźniejszości). 

 Zawsze poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące i pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 
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wykorzystaniem for, since, 

already, yet, never, ever, just. 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

konstrukcją be going to i zwykle 

posługuje się nią poprawnie. 

 Zna zasady tworzenia trybu 

rozkazującego do instrukcji i 

wskazówek i zwykle poprawnie 

się nim posługuje. 

 Zna zasady użycia czasu Present 

simple dla rozkładów jazdy, ale 

czasem popełnia błędy. 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania twierdzące w czasie Past 

simple z określeniami czasu: 

yesterday, …ago, last …, in July, 

at 2 o’clock, when I was young. 

 Zwykle poprawnie tworzy pytania  

szczegółowe (Where, When, 

What) w czasie Past simple. 

 Zwykle poprawnie tworzy pytania 

szczegółowe w czasie Present 

perfect (How long). 

 Zna zasady użycia czasu Present 

continuous do opisania czynności 

wykonywanej w danej chwili oraz 

do opisania najbliższej 

zaplanowanej przyszłości, ale 

czasem popełnia błędy. 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

podmiotem It i zwykle poprawnie 

je stosuje. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: umiejętności i 

zainteresowania,  

ŻYCIE PRYWATNE: formy 

spędzania czasu wolnego, 

czynności życia codziennego, 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie, środki 

transportu, orientacja w terenie;  

KULTURA: uczestnictwo w 

kulturze, tradycje i zwyczaje, 

twórcy i ich dzieła; 

SPORT: uprawianie sportu;  

NAUKA I TECHNIKA: 

korzystanie z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych; 

ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i 

zwierzęta, krajobraz. 

Present perfect z wykorzystaniem 

for, since, already, yet, never, just. 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

konstrukcją be going to i zawsze 

posługuje się nią poprawnie. 

 Zna zasady tworzenia trybu 

rozkazującego do instrukcji i 

wskazówek i zawsze poprawnie się 

nim posługuje. 

 Zna zasady użycia czasu Present 

simple dla rozkładów jazdy i 

stosuje je bezbłędnie. 

 Zawsze poprawnie tworzy zdania 

twierdzące w czasie Past simple z 

określeniami czasu: yesterday, 

…ago, last …, in July, at 2 o’clock, 

when I was young. 

 Zawsze poprawnie tworzy pytania  

szczegółowe (Where, When, What) 

w czasie Past simple. 

 Bezbłędnie tworzy pytania 

szczegółowe w czasie Present 

perfect (How long). 

 Zna zasady użycia czasu Present 

continuous do opisania czynności 

wykonywanej w danej chwili oraz 

do opisania najbliższej 

zaplanowanej przyszłości i stosuje 

je bezbłędnie. 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

podmiotem It i poprawnie je 

stosuje. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: umiejętności i 

zainteresowania,  

ŻYCIE PRYWATNE: formy 

spędzania czasu wolnego, 

czynności życia codziennego, 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: baza noclegowa, 

wycieczki, zwiedzanie, środki 

transportu, orientacja w terenie;  

KULTURA: uczestnictwo w 

kulturze, tradycje i zwyczaje, 

twórcy i ich dzieła; 

SPORT: uprawianie sportu;  

NAUKA I TECHNIKA: 

korzystanie z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych; 

ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i   

zwierzęta, krajobraz. 
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Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Na ogół potrafi określić intencje 

autora wypowiedzi/fragmentu 

wypowiedzi (o podróży). 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji, zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Na ogół potrafi określić kontekst 

tekstu. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: 

opowiada o czynnościach, 

doświadczeniach i wydarzeniach 

z teraźniejszości i przeszłości (np. 

co już zostało przygotowane do 

podróży, co już zrobiło się na 

wakacjach – a czego jeszcze nie, 

czy gdzieś się już było, a jeśli tak, 

to kiedy), przedstawia fakty z 

teraźniejszości i udzielanie 

wskazówek (np. pytanie o drogę, 

kupowanie biletu), stosuje zwroty 

i formy grzecznościowe, opisuje 

ludzi, zwierzęta, przedmioty, 

miejsca i wydarzenia (np. w blogu 

podróżnika, w zagadce: w jakim 

kraju jestem?), przedstawia plany 

na najbliższą przyszłość (co 

będzie wkrótce robić na 

wakacjach), wyraża i uzasadnia 

swoje opinie (o miejscach, które 

chce odwiedzić), przedstawia 

marzenia (dot. wakacji). 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje i 

wymawia dźwięki /aɪ/ i /ɪ/. 
PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela, czasami 

popełniając błędy, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opowiada o 

czynnościach, doświadczeniach i 

wydarzeniach z teraźniejszości i 

przeszłości (np. wiadomość z 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi, 

bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 Z łatwością określa intencje autora 

tekstu/fragmentu wypowiedzi (o 

podróży). 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 Z łatwością określa kontekst tekstu. 

MÓWIENIE 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opowiada o 

czynnościach, doświadczeniach i 

wydarzeniach z teraźniejszości i 

przeszłości (np. co już zostało 

przygotowane do podróży, co już 

zrobiło się na wakacjach – a czego 

jeszcze nie, czy gdzieś się już było, 

a jeśli tak, to kiedy), przedstawia 

fakty z teraźniejszości i udzielanie 

wskazówek (np. pytanie o drogę, 

kupowanie biletu), stosuje zwroty i 

formy grzeczościowe, opisuje ludzi, 

zwierzęta, przedmioty, miejsca i 

wydarzenia (np. w blogu 

podróżnika, w zagadce: w jakim 

kraju jestem?), przedstawia plany 

na najbliższą przyszłość (co będzie 

wkrótce robić na wakacjach), 

wyraża i uzasadnia swoje opinie (o 

miejscach, które chce odwiedzić), 

przedstawia marzenia (dot. 

wakacji). 
 Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięki /aɪ/ i /ɪ/. 
PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opowiada o czynnościach, 

doświadczeniach i wydarzeniach z 

teraźniejszości i przeszłości (np. 

wiadomość z podróży/z wakacji), 

przedstawia fakty z teraźniejszości i 

przeszłości (np. pyta o/wskazuje 

drogę, kupuje bilet), opisuje ludzi, 

zwierzęta, przedmioty, miejsca i 

wydarzenia, przedstawia plany (np. 
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podróży/z wakacji), przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości (np. pyta o/wskazuje 

drogę, kupuje bilet), opisuje ludzi, 

zwierzęta, przedmioty, miejsca i 

wydarzenia, przedstawia plany 

(np. w dzienniku podróży), 

wyraża intencje i plany na 

najbliższą przyszłość (co będzie 

wkrótce robić na wakacjach), 

wyraża i uzasadnia swoje opinie 

(o miejscach, które chce 

odwiedzić), przedstawia marzenia 

(dot. wakacji). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(na temat przygotowań do 

wyjazdu, oferty wakacyjnej, 

kupowania biletu, pytania o 

drogę, wcześniejszych 

podróży/pobytu w jakimś 

miejscu).  

 Z pomocą nauczyciela 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 

rozmowę. 

 Stosuje zwroty i formy 

grzecznościowe, czasami 

popełniając błędy. 

PRZETWARZANIE TEKSTU  

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje (np. o sposobach 

spędzania wakacji) zawarte w 

materiałach wizualnych, czasem 

popełniając błędy. 

 Czasem popełniając błędy, 

przekazuje w języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Stara się współpracować w 

grupie. 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(korzystanie ze słownika).  

 Z pomocą nauczyciel lub kolegi/ 

koleżanki korzysta ze źródeł 

informacji w języku angielskim 

(również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych). 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

w dzienniku podróży), wyraża 

intencje i plany na najbliższą 

przyszłość (co będzie wkrótce robić 

na wakacjach), wyraża i uzasadnia 

swoje opinie (o miejscach, które 

chce odwiedzić), przedstawia 

marzenia (dot. wakacji). 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (na temat 

przygotowań do wyjazdu, oferty 

wakacyjnej, kupowania biletu, 

pytania o drogę, wcześniejszych 

podróży/pobytu w jakimś miejscu).  

 Samodzielnie rozpoczyna, 

prowadzi i kończy rozmowę. 

 Bezbłędnie stosuje zwroty i formy 

grzecznościowe. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu przekazuje w języku 

angielskim informacje (np. o 

sposobach spędzania wakacji) 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Z łatwością i poprawnie przekazuje 

w języku polskim i/lub angielskim 

informacje sformułowane w języku 

polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(korzystanie ze słownika). 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim (również za 

pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami 

(zwiedzanie Hiszpanii, USA i 

Wielkiej Brytanii). 

 Samodzielnie stosuje strategie 

kompensacyjne (wykorzystywanie 

środków niewerbalnych). 
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kulturami (zwiedzanie Hiszpanii, 

USA i Wielkiej Brytanii). 

 Z pomocą nauczyciel lub kolegi/ 

koleżanki stara się stosować 

strategie kompensacyjne 

(wykorzystywanie środków 

niewerbalnych). 

 

 

 

 

UNIT 4 Buying and selling 

 

Środki 

językowe 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

podmiotem It (do definiowania 

pojęć) i zazwyczaj stosuje je 

poprawnie. 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

podmiotem There (do 

definiowania pojęć) i zazwyczaj 

stosuje je poprawnie. 

 Zwykle poprawnie posługuje się 

czasem Present simple. 

 Zna  zasady i zazwyczaj 

poprawnie stosuje przymiotniki 

regularne i nieregularne w stopniu 

wyższym (do opisywania oferty 

wakacyjnej/handlowej). 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki regularne i 

nieregularne w stopniu 

najwyższym (do opisywania 

oferty wakacyjnej/handlowej). 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przymiotniki regularne i 

nieregularne w stopniu równym 

używając struktury: (not) as … as 

 Zna zasady tworzenia zdań z: too, 

enough, not enough i zazwyczaj 

poprawnie się nimi posługuje. 

 Zna zasady zastępowania 

powtarzających się rzeczowników 

zaimkami one w l. poj. i ones w l. 

mn. i zazwyczaj potrafi je 

poprawnie stosować (np. podczas 

wybierania z gamy produktów, 

które chcemy kupić). 

 Zna zasady tworzenia wybranych 

przymiotników o znaczeniu 

przeciwnym przez dodawanie 

przedrostka (un-)  przyrostków (-

ful, -less) i zazwyczaj poprawnie 

je stosuje (np. do opisywania 

produktów/towarów). 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

podmiotem It (do definiowania 

pojęć) i zawsze stosuje je 

poprawnie. 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

podmiotem There (do definiowania 

pojęć)  i zawsze stosuje je 

poprawnie. 

 Poprawnie posługuje się czasem 

Present simple. 

 Zna zasady i zawsze poprawnie 

stosuje przymiotniki regularne i 

nieregularne w stopniu 

wyższym(do opisywania oferty 

wakacyjnej/handlowej). 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przymiotniki regularne i 

nieregularne w stopniu 

najwyższym(do opisywania oferty 

wakacyjnej/handlowej). 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

przymiotniki regularne i 

nieregularne w stopniu równym 

używając struktury: (not) as … as 

 Zna zasady tworzenia zdań z: too, 

enough, not enough i poprawnie się 

nimi posługuje. 

 Zna zasady zastępowania 

powtarzających się rzeczowników 

zaimkami one w l. poj. i ones w l. 

mn. i potrafi je poprawnie 

stosować (np. podczas wybierania 

z gamy produktów, które chcemy 

kupić). 

 Zna zasady tworzenia wybranych 

przymiotników o znaczeniu 

przeciwnym przez dodawanie 

przedrostka (un-) przyrostków  (-

ful, -less) i poprawnie je stosuje 

(np. do opisywania 

produktów/towarów). 
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 Zna inne zasady tworzenia 

przymiotników o znaczeniu 

przeciwnym (well-made, badly 

made) i zazwyczaj poprawnie je 

stosuje. 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania z czasownikiem look + 

przymiotnikiem. 

 Zna zasady tworzenia 

regularnych i nieregularnych 

przysłówków sposobu  w stopniu 

wyższym i najwyższym i 

zazwyczaj tworzy je poprawnie. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje 

sklepów, towary i ich cechy, 

promocje, sprzedawanie, sposoby 

płatności; 

     ŻYCIE PRYWATNE: rodzina, 

święta i uroczystości, formy 

spędzania wolnego czasu; 

     KULTURA: tradycje i zwyczaje 

     NAUKA I TECHNIKA: 

korzystanie z podstawowych 

urządzeń technicznych; 

     PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: środki transportu 

i korzystanie z nich, orientacja w 

terenie, baza noclegowa; 

     EDUKACJA: uczenie się; 

     CZŁOWIEK: cechy charakteru, 

umiejętności i zainteresowania. 

 Zna inne zasady tworzenia 

przymiotników o znaczeniu 

przeciwnym (well-made, badly 

made)  i poprawnie je stosuje. 

 Bezbłędnie tworzy zdania z 

czasownikiem look + 

przymiotnikiem. 

 Zna zasady tworzenia regularnych i 

nieregularnych przysłówków 

sposobu  w stopniu wyższym i 

najwyższym i tworzy je poprawnie. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje   

sklepów, towary i ich cechy, 

promocje, sprzedawanie, sposoby 

płatności; 

ŻYCIE PRYWATNE: rodzina, 

święta i uroczystości, formy 

spędzania wolnego czasu; 

KULTURA: tradycje i zwyczaje 

NAUKA I TECHNIKA: 

korzystanie z podstawowych 

urządzeń technicznych; 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: środki transportu i 

korzystanie z nich, orientacja w 

terenie, baza noclegowa; 

EDUKACJA: uczenie się; 

CZŁOWIEK: cechy charakteru, 

umiejętności i zainteresowania. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi; znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Na ogół rozpoznaje związki 

między poszczególnymi 

częściami tekstu. 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych wypowiedzi; 

bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 Bez trudu rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu. 

 Poprawnie układa informacje w 

określonym porządku. 

 Bez trudu określa główną myśl 

tekstu lub fragmentu tekstu. 

MÓWIENIE 
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 Zazwyczaj poprawnie układa 

informacje w określonym 

porządku. 

 Na ogół potrafi określić główną 

myśl tekstu lub fragmentu tekstu. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: opisuje 

ludzi, miejsca, przedmioty i 

zjawiska, przedstawia fakty z 

teraźniejszości (np. w 

ogłoszeniach o sprzedaży), 

opowiada o czynnościach z 

teraźniejszości (kupowanie), 

opisuje wydarzenia z przeszłości 

(np. o historii tradycyjnych 

wyrobów/pamiątek z Wielkiej 

Brytanii.   

 Na ogół poprawnie rozpoznaje i 

wymawia dźwięki zapisane jako    

-ough np. cough /kɒf/, through 

/θruː/, bought /bɔːt/. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje miejsca, przedmioty i 

zjawiska, przedstawia fakty z 

teraźniejszości, przedstawia plany 

na przyszłość, opowiada o 

wydarzeniu z przeszłości (np. 

opis zakupu prezentu oraz 

samego prezentu w liście z 

podziękowaniem za otrzymane 

pieniądze na prezent). 

 Stosuje formy i zwroty 

grzecznościowe, czasami 

popełniając błędy. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. o przedmiotach, które chce 

nabyć); wyraża swoją opinię; 

zgadza się lub nie zgadza z 

opiniami innych (o np. 

zakupionych przedmiotach/ 

towarach); wyraża intencje; pyta 

o pozwolenie (np. wyboru formy 

płatności), udziela i odmawia 

pozwolenia; stosuje zwroty 

grzecznościowe; wyraża 

podziękowanie (np. w liście); 

wyraża swoje upodobania 

(zwyczaje); proponuje, przyjmuje 

i odrzuca propozycję (np. o 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje ludzi, 

miejsca, przedmioty i zjawiska, 

przedstawia fakty z teraźniejszości 

(np. w ogłoszeniach o sprzedaży), 

opowiada o czynnościach z 

teraźniejszości (kupowanie), 

opisuje wydarzenia z przeszłości 

(np. o historii tradycyjnych 

wyrobów/pamiątek z Wielkiej 

Brytanii.  

 Bezbłędnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięki zapisane jako    -ough np. 

cough /kɒf/, through /θruː/, bought 

/bɔːt/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje miejsca, przedmioty i 

zjawiska, przedstawia fakty z 

teraźniejszości, przedstawia plany 

na przyszłość, opowiada o 

wydarzeniu z przeszłości (np. opis 

zakupu prezentu oraz samego 

prezentu w liście z podziękowaniem 

za otrzymane pieniądze na prezent). 

 Bezbłędnie stosuje formy i zwroty 

grzecznościowe. 

 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. o 

przedmiotach, które chce nabyć); 

wyraża swoją opinię; zgadza się 

lub nie zgadza z opiniami innych 

(o np. zakupionych 

przedmiotach/towarach); wyraża 

intencje; pyta o pozwolenie (np. 

wyboru formy płatności), udziela i 

odmawia pozwolenia; stosuje 

zwroty grzecznościowe; wyraża 

podziękowanie (np. w liście); 

wyraża swoje upodobania 

(zwyczaje); proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycję (np. o zakupie 

konkretnego prezentu 

urodzinowego). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 
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zakupie konkretnego prezentu 

urodzinowego). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w 

grupie. 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Wykazuje się pewną wiedzą o 

krajach i kulturach społeczności, 

które posługują się danym 

językiem nowożytnym, oraz o 

kraju ojczystym (np. tradycyjne 

wyroby pamiątkowe/rękodzieło z 

Wielkiej Brytanii). 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą polską i innymi kulturami 

(tradycyjne wyroby/rękodzieło z 

Polski). 

 Z łatwością przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 

 Z łatwością przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Wykazuje się dużą wiedzą o krajach 

i kulturach społeczności, które 

posługują się danym językiem 

nowożytnym, oraz o kraju 

ojczystym(np. tradycyjne wyroby 

pamiątkowe/rękodzieło z Wielkiej 

Brytanii). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami (tradycyjne 

wyroby/rękodzieło z Polski). 

 

 

UNIT 5 Creativity and invention 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

rzeczowniki od czasowników za 

pomocą końcówek -ion, -tion,  

-ation, -y, -ery, -ment. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w stronie 

biernej w czasie Present simple.  

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w stronie 

biernej w czasie Past simple (np. 

o dawnych wynalazkach).  

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje wykrzykniki: How…!, 

What a(n) …! (dot. wyrażania 

opinii) 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy pytania ogólne, 

 Poprawnie tworzy rzeczowniki od 

czasowników za pomocą 

końcówek -ion, -tion, -ation, -y, -

ery, -ment. 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w stronie 

biernej w czasie Present simple.  

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w stronie 

biernej w czasie Past simple (np. o 

dawnych wynalazkach).   

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

wykrzykniki: How…!, What a(n) 

…! (dot. wyrażania opinii) 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy pytania ogólne, 

szczegółowe i odpowiedzi na nie w 



 

81 
 

szczegółowe i odpowiedzi na nie 

w stronie biernej w czasie Present 

simple. (dot. znanych 

współczesnych artystów).  

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy pytania ogólne, 

szczegółowe i odpowiedzi na nie 

w stronie biernej w czasie Past 

simple (dot. znanych dawnych 

artystów). 

 Zna zasady stosowania i 

zazwyczaj poprawnie stosuje  w 

zdaniach przymiotniki z 

przyimkami (good at, excited 

about, afraid of).  

 Zwykle poprawnie stosuje czas 

Present simple do opisania 

zawodów. 

 Na ogół poprawnie stosuje 

przysłówki First, Then, After that, 

Finally. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

NAUKA I TECHNIKA: odkrycia 

naukowe, wynalazki, korzystanie 

z podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno- komunikacyjnych;  

KULTURA: twórcy i ich dzieła, 

dziedziny kultury, uczestnictwo w 

kulturze. 

stronie biernej w czasie Present 

simple. (dot. znanych 

współczesnych artystów). 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie tworzy pytania ogólne, 

szczegółowe i odpowiedzi na nie w 

stronie biernej w czasie Past 

simple. (dot. znanych dawnych 

artystów). 

 Zna zasady stosowania i poprawnie 

stosuje  w zdaniach przymiotniki z 

przyimkami (good at, excited 

about, afraid of).  

 Poprawnie stosuje czas Present 

simple do opisania zawodów. 

 Poprawnie stosuje przysłówki 

First, Then, After that, Finally. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

NAUKA I TECHNIKA: odkrycia 

naukowe, wynalazki, korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno- komunikacyjnych;  

     KULTURA: twórcy i ich dzieła, 

dziedziny kultury, uczestnictwo w 

kulturze. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (dot. wypowiedzi 

o wynalazcach/wynalazkach i 

artystach/dziełach sztuki). 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (dot. np. historii 

telefonów komórkowych). 

 Na ogół potrafi określić główną 

myśl tekstu/fragmentu tekstu, ale 

zdarza mu się popełniać błędy. 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych wypowiedzi, 

bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje (dot. 

wypowiedzi o 

wynalazcach/wynalazkach i 

artystach/dziełach sztuki). 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje (dot. np. historii 

telefonów komórkowych). 

 Bez trudu określa główną myśl 

tekstu/fragmentu tekstu. 

 Bez trudu określa kontekst tekstu 

(jego formę). 

MÓWIENIE 
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 Na ogół potrafi określić kontekst 

tekstu (jego formę), ale zdarza mu 

się popełniać błędy. 

MÓWIENIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, proste wypowiedzi 

ustne, w których czasem popełnia 

błędy: przedstawia fakty z 

przeszłości (dot. odkryć i 

wynalazków), przedstawia fakty z  

teraźniejszości (dot. korzystania z 

podstawowych urządzeń i 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych), opisuje 

miejsca, przedmioty i ludzi (np. 

rzeźby, fotografie, zdjęcia, 

rozwiązania techniczne na 

wystawach, zwycięskie projekty),  

przedstawia plany na przyszłość.  

 Na ogół poprawnie wymawia 

dźwięk zapisany jako –tion 

/ʃ(ə)n/. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy  

krótkie wypowiedzi pisemne: 

przedstawia fakty z przeszłości i 

teraźniejszości (dot. odkryć i 

wynalazków, eksponatów na 

wystawach), opisuje ludzi, 

miejsca i przedmioty (dot. 

ogłoszenia dla szkolnej galerii 

sztuki, opisywania prac artystów z 

różnych dziedzin sztuki), 

opowiada o czynnościach z 

przeszłości. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. o dziełach 

architektury/sztuki); wyraża swoje 

upodobania, intencje, pragnienia; 

pyta o upodobania, intencje, 

pragnienia innych osób; wyraża 

emocje i uczucia (np. związane z 

dziełami sztuki), zachęca (np. do 

udziału w konkursie). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku polskim. 

informacje sformułowane w 

 Swobodnie tworzy złożone 

wypowiedzi ustne: przedstawia 

fakty z przeszłości (dot. odkryć i 

wynalazków), przedstawia fakty z  

teraźniejszości (dot. korzystania z 

podstawowych urządzeń i 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych), opisuje 

miejsca, przedmioty i ludzi (np. 

rzeźby, fotografie, zdjęcia, 

rozwiązania techniczne na 

wystawach, zwycięskie projekty),  

przedstawia plany na przyszłość. 

 Poprawnie wymawia dźwięk 

zapisany jako –tion /ʃ(ə)n/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

przedstawia fakty z przeszłości i 

teraźniejszości (dot. odkryć i 

wynalazków, eksponatów na 

wystawach), opisuje ludzi, miejsca 

i przedmioty (dot. ogłoszenia dla 

szkolnej galerii sztuki, opisywania 

prac artystów z różnych dziedzin 

sztuki), opowiada o czynnościach z 

przeszłości. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. o 

dziełach architektury/sztuki); 

wyraża swoje upodobania, intencje, 

pragnienia; pyta o upodobania, 

intencje, pragnienia innych osób; 

wyraża emocje i uczucia (np. 

związane z dziełami sztuki), 

zachęca (np. do udziału w 

konkursie). 

PRZETWARZANIE TEKSTU  

 Z łatwością przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

 Przekazuje w języku polskim 

informacje sformułowane w języku 

angielskim, czasem popełniając 

błędy. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim (praca ze 

słownikiem). 
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języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w 

grupie. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim (praca ze słownikiem). 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą polską i innymi kulturami 

(dot. np. galerii sztuki / wystaw w 

Polsce). 

 Posiada podstawową wiedzę o 

krajach anglojęzycznych i 

Hiszpanii (galerie sztuki). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami (dot. np. galerii 

sztuki / wystaw w Polsce). 

 Posiada podstawową wiedzę o 

krajach anglojęzycznych i 

Hiszpanii, i bez problemu ją 

przekazuje (galerie sztuki). 

 

UNIT 6 Keep fit 

 

Środki 

językowe 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje tryb rozkazujący do 

udzielania wskazówek i 

wydawania instrukcji (dot. np. 

zdrowego stylu życia). 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje czas Present continuous 

do opisywania zdjęć. 

 Na ogół poprawnie stosuje czasy 

Past simple i Past continuous do 

opisywania wydarzenia 

przeszłego, które miało miejsce, 

gdy działa się inna czynność 

przeszła (dot. np. 

urazów/wypadków, które 

wydarzyły się podczas 

uprawiania sportu).  

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

spójniki when i while.  

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje czasownik 

should/shouldn’t do udzielenia 

rady (dot. np. odpowiedniego dla 

kogoś sportu) – w zdaniach 

twierdzących, przeczących, 

pytających i w krótkich 

odpowiedziach. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje czasownik can/could do 

wyrażenia zgody/pozwolenia lub 

opisania umiejętności – w 

zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytających i w 

krótkich odpowiedziach. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

tryb rozkazujący do udzielania 

wskazówek i wydawania instrukcji 

(dot. np. zdrowego stylu życia). 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

czas Present continuous do 

opisywania zdjęć. 

 Poprawnie stosuje czasy Past 

simple i Past continuous do 

opisywania wydarzenia przeszłego, 

które miało miejsce, gdy działa się 

inna czynność przeszła (dot. np. 

urazów/wypadków, które 

wydarzyły się podczas uprawiania 

sportu).   

 Poprawnie stosuje spójniki when i 

while. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje 

czasownik should/shouldn’t do 

udzielenia rady (dot. np. 

odpowiedniego dla kogoś sportu) – 

w zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytających i w 

krótkich odpowiedziach. 

 Poprawnie stosuje czasownik 

can/could do wyrażenia 

zgody/pozwolenia lub opisania 

umiejętności – w zdaniach 

twierdzących, przeczących, 

pytających i w krótkich 

odpowiedziach. 

 Poprawnie stosuje be allowed to do 

mówienia o tym, czy mogło 
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 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje be allowed to do 

mówienia o tym, czy mogło 

się/wolno było coś zrobić w 

przeszłości. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

używa pytania o pozwolenie May 

I …? (styl formalny) 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

używa pytania o pozwolenie Can 

I …? (styl nieformalny) 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje  pytanie Could you …? 

(np. do wyrażenia prośby, żeby 

ktoś coś zrobił). 

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

czas Present simple do opisania 

reguł/instrukcji/zasad. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje czasowniki must i have to 

do opisania tego, co się musi lub 

czego nie musi się robić – w 

zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytających i w 

krótkich odpowiedziach. (dot. np. 

reguł w sportach indywidulanych 

i zespołowych) 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 

stosuje czasownik mustn’t do 

opisania tego, czego nie wolno 

robić. (dot. np. reguł w sportach 

indywidulanych i zespołowych) 

 Zna i zazwyczaj nie popełnia 

błędów w  użyciu i pisowni 

liczebników porządkowych. 

 Zna i zwykle poprawnie korzysta 

ze słów: First of all, Second, 

Third, Finally do opisania etapów 

procesu. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

SPORT: uprawianie sportu, sprzęt 

sportowy, obiekty sportowe, 

imprezy sportowe; 

ZDROWIE: tryb życia, choroby     

i ich objawy. 

się/wolno było coś zrobić w 

przeszłości. 

 Poprawnie używa pytania o 

pozwolenie May I …? (styl 

formalny) 

 Poprawnie używa pytania o 

pozwolenie Can I …? (styl 

nieformalny) 

 Poprawnie stosuje  pytanie Could 

you …? (np. do wyrażenia prośby, 

żeby ktoś coś zrobił). 

 Bezbłędnie stosuje czas Present 

simple do opisania 

reguł/instrukcji/zasad. 

 Poprawnie stosuje czasowniki must 

i have to do opisania tego, co się 

musi lub czego nie musi się robić – 

w zdaniach twierdzących, 

przeczących, pytających i w 

krótkich odpowiedziach. (dot. np. 

reguł w sportach indywidulanych i 

zespołowych) 

 Poprawnie stosuje czasownik 

mustn’t do opisania tego, czego nie 

wolno robić. (dot. np. reguł w 

sportach indywidulanych i 

zespołowych) 

 Nie popełnia błędów w użyciu i 

pisowni liczebników 

porządkowych. 

 Bezbłędnie używa słów: First of 

all, Second, Third, Finally do 

opisania etapów procesu. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

SPORT: uprawianie sportu, sprzęt 

sportowy, obiekty sportowe, 

imprezy sportowe; 

ZDROWIE: tryb życia, choroby i 

ich objawy. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się popełniać 

błędy. 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi, 

bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje. 

 Samodzielnie określa myśl główną 

wypowiedzi/fragmentu 

wypowiedzi. 
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 Z pomocą nauczyciela określa 

myśl główną wypowiedzi/ 

fragmentu wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

intencje nadawcy wypowiedzi. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

myśl główną tekstu/fragmentu 

tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 

związki między poszczególnymi 

częściami tekstu. 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

opowiada o czynnościach i 

wydarzeniach z teraźniejszości i 

przeszłości (np. o wrażeniach z 

wyjazdu sportowego); wyraża 

opinie (np. jaki sport ktoś 

powinien uprawiać); przedstawia 

fakty z przeszłości i 

teraźniejszości (np. zasady 

obowiązujące podczas uprawiania 

sportu); opisuje ludzi, przedmioty 

i miejsca (dot. np. opisywania 

zdjęć). 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje i 

wymawia ‘a’ w wyrazach 

odpowiednio jak w np. catch /æ/ 

lub save /eɪ/.  

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy  

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje wydarzenia z przeszłości i 

teraźniejszości (np. 

wypadki/urazy, które miały 

miejsce podczas uprawiania 

sportu); przedstawia fakty z 

teraźniejszości; opisuje ludzi, 

przedmioty i miejsca.  

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

dotyczące wydarzeń z przeszłości 

i teraźniejszości (np. 

 Samodzielnie określa intencje 

nadawcy wypowiedzi. 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 Samodzielnie określa myśl główną 

tekstu/fragmentu tekstu. 

 Samodzielnie rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu. 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opowiada o 

czynnościach i wydarzeniach z 

teraźniejszości i przeszłości (np. o 

wrażeniach z wyjazdu 

sportowego); wyraża opinie (np. 

jaki sport ktoś powinien uprawiać); 

przedstawia fakty z przeszłości i 

teraźniejszości (np. zasady 

obowiązujące podczas uprawiania 

sportu; opisuje ludzi, przedmioty i 

miejsca (dot. np. opisywania 

zdjęć). 

 Poprawnie rozpoznaje i wymawia 

‘a’ w wyrazach odpowiednio jak w 

np. catch /æ/ lub save /eɪ/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje wydarzenia z przeszłości i 

teraźniejszości (np. wypadki/urazy, 

które miały miejsce podczas 

uprawiania sportu); przedstawia 

fakty z teraźniejszości; opisuje 

ludzi, przedmioty i miejsca  

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

dotyczące wydarzeń z przeszłości i 

teraźniejszości (np. dolegliwości/ 

kontuzji odniesionej podczas 

uprawiania sportu);  

prosi o radę i udziela rady 

(związanej z uprawianiem sportu); 

pyta o pozwolenie (np. pożyczenia 

sprzętu sportowego) lub jego brak; 

udziela lub nie udziela pozwolenia; 
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dolegliwości/ kontuzji odniesionej 

podczas uprawiania sportu);  

prosi o radę i udziela rady 

(związanej z uprawianiem 

sportu); pyta o pozwolenie (np. 

pożyczenia sprzętu sportowego) 

lub jego brak; udziela lub nie 

udziela pozwolenia; wyraża 

prośbę (np. o radę) oraz zgodę; 

odmawia spełnienia prośby; 

nakazuje, zakazuje, instruuje (np. 

jak dotrzeć do określonego 

miejsca, jakie są zasady w danym 

sporcie); zachęca (np. do 

uprawiania jakiegoś sportu). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w 

grupie. 

 Stosuje strategie komunikacyjne 

(domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu), czasem 

popełniając błędy. 

 Z pomocą nauczyciela lub innej 

osoby korzysta ze źródeł 

informacji w języku angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą polską i innymi kulturami 

(wydarzenia sportowe). 

wyraża prośbę (np. o radę) oraz 

zgodę; odmawia spełnienia prośby; 

(np. jak dotrzeć do określonego 

miejsca, jakie są zasady w danym 

sporcie); zachęca (np. do 

uprawiania jakiegoś sportu). 

PRZETWARZANIE TEKSTU  

  Bez trudu i poprawnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Bez problemu stosuje strategie 

komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami (wydarzenia 

sportowe). 

 

 

UNIT 7 School-life balance 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie używa 

would like / wouldn’t like do 

mówienia o swoich 

zainteresowaniach, o tym, co 

chciałby a czego nie chciałby 

robić. 

 Zazwyczaj poprawnie używa 

czasownika should/shouldn’t do 

udzielania rad. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w czasie 

Future simple (do mówienia o 

 Poprawnie używa would like / 

wouldn’t like do mówienia o 

swoich zainteresowaniach, o tym, 

co chciałby a czego nie chciałby 

robić. 

 Poprawnie używa czasownika 

should/shouldn’t do udzielania rad. 

 Zna zasady tworzenia i poprawnie 

tworzy zdania twierdzące i 

przeczące w czasie Future simple 

(do mówienia o naszych 

przewidywaniach dot. przyszłości). 
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naszych przewidywaniach dot. 

przyszłości). 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące ze 

strukturą be going to do 

wyrażenia zamiaru. 

 Na ogół poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w czasie 

Present continuous do wyrażenia 

zaplanowanej przyszłości. 

 Na ogół poprawnie używa czasu 

Present simple do opisania planu 

zajęć. 

 Na ogół poprawnie używa czasu 

Future simple do wyrażenia 

intencji w przyszłości, obietnicy 

lub spontanicznej decyzji. 

 Zna znaczenie czasownika 

modalnego might / might not i 

zazwyczaj poprawnie stosuje go 

w zdaniach. 

 Zna zwroty: would rather, would 

prefer (to), would like (to); 

zwykle poprawnie zadaje pytania 

o preferencje i odpowiada na nie. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy twierdzące i 

przeczące zdania warunkowe typu 0.  

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy twierdzące i 

przeczące zdania warunkowe typu 

1.  

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: umiejętności i 

zainteresowania, dane personalne, 

uczucia i emocje;  

     EDUKACJA: szkoła i jej 

pomieszczenia, zajęcia 

pozalekcyjne, życie szkoły, 

przedmioty nauczania, oceny 

szkolne, uczenie się; 

     ŻYCIE PRYWATNE: formy 

spędzania czasu wolnego; 

     PRACA: popularne zawody; 

KULTURA: uczestnictwo w 

kulturze. 

 Poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące ze strukturą 

be going to do wyrażenia zamiaru. 

 Poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w czasie 

Present continuous do wyrażenia 

zaplanowanej przyszłości. 

 Poprawnie używa czasu Present 

simple do opisania planu zajęć. 

 Poprawnie używa czasu Future 

simple do wyrażenia intencji w 

przyszłości, obietnicy lub 

spontanicznej decyzji. 

 Zna znaczenie czasownika 

modalnego might / might not i 

zawsze poprawnie stosuje go w 

zdaniach. 

 Zna zwroty: would rather, would 

prefer (to), would like (to); 

poprawnie zadaje pytania o 

preferencje i odpowiada na nie. 

 Zna zasady tworzenia i bezbłędnie 

tworzy twierdzące i przeczące 

zdania warunkowe  typu 0.  

 Zna zasady tworzenia i bezbłędnie 

tworzy twierdzące i przeczące 

zdania warunkowe typu 1.  

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

CZŁOWIEK: umiejętności i 

zainteresowania, dane personalne, 

uczucia i emocje;  

     EDUKACJA: szkoła i jej 

pomieszczenia, zajęcia 

pozalekcyjne, życie szkoły, 

przedmioty nauczania, oceny 

szkolne, uczenie się; 

     ŻYCIE PRYWATNE: formy 

spędzania czasu wolnego; 

     PRACA: popularne zawody; 

KULTURA: uczestnictwo w 

kulturze. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi (np. 

dot. wyboru zajęć 

pozalekcyjnych), przy 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi, 

bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje (np. dot. 

wyboru zajęć pozalekcyjnych). 
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wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście określone 

informacje, przy wyszukiwaniu 

złożonych informacji zdarza mu 

się popełniać błędy (np. dotyczące 

systemu nauczania w Wielkiej 

Brytanii i USA). 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa intencje nadawcy tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa kontekst tekstu (nadawca, 

odbiorca). 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, 

przedstawia intencje (np. chęć 

zapisania się do jakiegoś kółka 

zainteresowań), marzenia i plany 

na przyszłość (np. co może się 

wydarzyć, jeśli zostanie spełniony 

pewien warunek), przedstawia 

fakty z teraźniejszości (np. 

opisuje  znane skutki 

powtarzających się zjawisk, 

zdarzeń lub czynności). 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje i 

wymawia dźwięki /Əʊ/ i /ɒ/. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

proste wypowiedzi pisemne: 

przedstawia intencje i plany na 

przyszłość,  przedstawia fakty z 

teraźniejszości,  wyraża i 

uzasadnia opinie, wyraża uczucia 

i emocje. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. na temat zainteresowań/zajęć 

pozalekcyjnych innych osób); 

udziela rad; wyraża i uzasadnia 

swoje opinie; wyraża swoje 

upodobania, intencje, pragnienia; 

pyta o upodobania, intencje i 

pragnienia innych osób; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub odmowę 

spełnienia prośby; proponuje, 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje (np. dotyczące systemu 

nauczania w Wielkiej Brytanii i 

USA). 

 Samodzielnie określa intencje 

nadawcy tekstu. 

 Samodzielnie określa kontekst 

tekstu (nadawca, odbiorca). 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, przedstawia intencje (np. 

chęć zapisania się do jakiegoś kółka 

zainteresowań), marzenia i plany na 

przyszłość (np. co może się 

wydarzyć, jeśli zostanie spełniony 

pewien warunek), przedstawia fakty 

z teraźniejszości (np. opisuje  znane 

skutki powtarzających się zjawisk, 

zdarzeń lub czynności). 

 Poprawnie rozpoznaje i wymawia 

dźwięki /Əʊ/ i /ɒ/. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

bardziej złożone wypowiedzi 

pisemne: przedstawia intencje i 

plany na przyszłość,  przedstawia 

fakty z teraźniejszości,  wyraża i 

uzasadnia opinie, wyraża uczucia i 

emocje. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje na temat (np. 

na temat zainteresowań/zajęć 

pozalekcyjnych innych osób), 

udziela rad; wyraża i uzasadnia 

swoje opinie; wyraża swoje 

upodobania, intencje, pragnienia; 

pyta o upodobania, intencje i 

pragnienia innych osób; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub odmowę 

spełnienia prośby; proponuje, 

zachęca (np. do wspólnej 

podróży/inicjatywy), prowadzi 

proste negocjacje w sytuacjach dnia 

codziennego. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 
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zachęca (np. do wspólnej 

podróży/inicjatywy), prowadzi 

proste negocjacje w sytuacjach 

dnia codziennego. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w 

grupie. 

 Wykazuje się pewną wiedzą o 

krajach anglojęzycznych. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim (również za pomocą 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych). 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku i innymi 

kulturami (systemy edukacji). 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Wykazuje się sporą wiedzą o 

krajach anglojęzycznych. 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim (również za 

pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami (systemy 

edukacji). 

 

UNIT 8 Feeling good! 

 

Środki 

językowe 

 Z pewnymi problemami używa 

czasu Present simple (np. do 

opisania czyichś zwyczajów 

żywieniowych).  

 Z pewnymi problemami używa 

czasu Past simple do opisywania 

wydarzeń przeszłych (np. co 

wczoraj było na śniadanie). 

 W zasadzie poprawnie używa 

trybu rozkazującego (dot. np. 

instrukcji prawidłowego 

żywienia/odżywiania się). 

 Zna zasady tworzenia i buduje 

zdania twierdzące, przeczące i 

pytające ze strukturą There 

is/There are…+ a/an, some/any, 

no, ale czasem popełnia błędy. 

 Zna i przeważnie poprawnie 

stosuje w zdaniach: (too) much, 

 Poprawnie używa czasu Present 

simple (np. do opisania czyichś 

zwyczajów żywieniowych). 

 Poprawnie używa czasu Past 

simple do opisywania wydarzeń 

przeszłych (np. co wczoraj było na 

śniadanie). 

 Poprawnie używa trybu 

rozkazującego (dot. np. instrukcji 

prawidłowego 

żywienia/odżywiania się). 

 Zna zasady tworzenia i zawsze 

poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące i pytające ze 

strukturą There is/There are…+ 

a/an, some/any, no. 

 Zna i zawsze poprawnie stosuje w 

zdaniach: (too) much, (too) many, 

a little, a few, a lot of/lots of. 
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(too) many, a little, a few, a lot 

of/lots of. 

 Na ogół poprawnie zadaje pytania 

o ilość z How much/How 

many…? 

 Na ogół poprawnie stosuje w 

zdaniach czas Present perfect (np. 

przy potwierdzaniu wcześniej 

zrobionej rezerwacji). 

 Na ogół poprawnie stosuje w 

zdaniach czas Past simple do 

opisywania czyjejś historii/tego, 

co się komuś wydarzyło) . 

 Na ogół poprawnie stosuje w 

zdaniach czas Present continuous 

(np. do opisywania zdjęć). 

 Na ogół poprawnie stosuje w 

zdaniach be going to (np. do 

opisania planów na najbliższy 

wieczór czy urodziny). 

 Zna zaimki nieokreślone: some-, 

any-, no-, every- i zazwyczaj 

poprawnie używa ich do 

definiowania ludzi, miejsc i 

przedmiotów. 

 Zna zasadę pojedynczego 

przeczenia, ale miewa problemy z 

zastosowaniem jej w zdaniu. 

 Zna czasowniki can, be able to, 

should, might, would like to, 

would rather i stosuje je w 

zdaniach, ale czasem popełnia 

błędy. 

 Zna przysłówek although, ale 

czasem ma problem z użyciem go 

w zdaniu. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

     ZDROWIE: tryb życia, 

samopoczucie, choroby, ich 

objawy i leczenie; 

     ZAKUPY I USŁUGI: towary i 

ich ceny;  

     ŻYCIE PRYWATNE: styl życia, 

formy spędzania wolnego czasu; 

     ŻYWIENIE: artykuły spożywcze, 

nawyki żywieniowe, lokale 

gastronomiczne, posiłki i ich 

przygotowanie; 

     KULTURA: tradycje i zwyczaje; 

EDUKACJA: życie szkoły, 

przedmioty szkolne, zajęcia 

pozalekcyjne. 

 Poprawnie zadaje pytania o ilość z 

How much/How many…? 

 Poprawnie stosuje czas Present 

perfect (np. przy potwierdzaniu 

wcześniej zrobionej rezerwacji). 

 Poprawnie stosuje w zdaniach czas 

Past simple do opisywania czyjejś 

historii/tego, co się komuś 

wydarzyło. 

 Poprawnie stosuje w zdaniach czas 

Present continuous (np. do 

opisywania zdjęć). 

 Poprawnie stosuje w zdaniach czas 

be going to (np. do opisania 

planów na najbliższy wieczór czy 

urodziny). 

 Zna zaimki nieokreślone: some-, 

any-, no-, every- i poprawnie 

używa ich do definiowania ludzi, 

miejsc i przedmiotów. 

 Zna zasadę pojedynczego 

przeczenia i bez problemu stosuje 

ja w zdaniu. 

 Zna czasowniki can, be able to, 

should, might, would like to, would 

rather i poprawnie stosuje je w 

zdaniach. 

 Zna przysłówek although, i bez 

problemu używa go w zdaniu. 

 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ZDROWIE: tryb życia, 

samopoczucie, choroby, ich 

objawy i leczenie; 

      ZAKUPY I USŁUGI: towary i ich 

ceny;  

      ŻYCIE PRYWATNE: styl życia, 

formy spędzania wolnego czasu; 

      ŻYWIENIE: artykuły spożywcze, 

nawyki żywieniowe, lokale 

gastronomiczne, posiłki i ich 

przygotowanie; 

      KULTURA: tradycje i zwyczaje;   

EDUKACJA: życie szkoły, 

przedmioty szkolne, zajęcia 

pozalekcyjne. 
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Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi. 

 Znajduje proste informacje w 

wypowiedzi (np. dot. niezwykłych 

targów żywności), przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa intencje nadawcy 

wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa kontekst wiadomości. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa główną myśl wiadomości. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (np. w tekście 

ostrzeżenia dla alergików). 

 Z pomocą nauczyciela określa 

główną myśl tekstu/fragmentu 

tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

intencje autora tekstu. 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

przedstawia fakty z przeszłości 

(np. opisuje, co się wydarzyło 

konkretnym osobom); opisuje 

ludzi, miejsca, przedmioty, 

wydarzenia i zjawiska; opowiada 

o wydarzeniach przeszłych (np. co 

było na śniadanie), opowiada o 

czynnościach z teraźniejszości 

(dot. opisu ilustracji), wyraża i 

uzasadnia swoją opinię, 

przedstawia fakty z teraźniejszości 

(np. co należy zrobić, jeśli 

zachodzi konkretna okoliczność), 

opisuje upodobania (np. dot. 

potraw). 

 Na ogół poprawnie rozpoznaje 

liczbę sylab w wyrazach. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

proste wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi, miejsca, przedmioty 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych wypowiedzi 

 Bez problemu znajduje w 

wypowiedzi (np. dot. niezwykłych 

targów żywności) zarówno proste, 

jak i złożone informacje.  

 Samodzielnie określa intencje 

nadawcy wypowiedzi. 

 Samodzielnie określa kontekst 

wiadomości. 

 Samodzielnie określa główną myśl 

wiadomości. 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością i poprawnie znajduje w 

tekście podstawowe oraz złożone 

informacje (np. w tekście 

ostrzeżenia dla alergików). 

 Samodzielnie określa główną myśl 

tekstu/fragmentu tekstu. 

 Samodzielnie określa intencje 

autora tekstu. 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: przedstawia fakty z 

przeszłości(np. opisuje, co się 

wydarzyło konkretnym osobom); 

opisuje ludzi, miejsca, przedmioty, 

wydarzenia i zjawiska; opowiada o 

wydarzeniach przeszłych (np. co 

było na śniadanie), opowiada o 

czynnościach z teraźniejszości (dot. 

opisu ilustracji), wyraża i uzasadnia 

swoją opinię, przedstawia fakty z 

teraźniejszości (np. co należy 

zrobić, jeśli zachodzi konkretna 

okoliczność), opisuje upodobania 

(np. dot. potraw. 

 Poprawnie rozpoznaje liczbę sylab 

w wyrazach. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

proste i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

ludzi, miejsca, przedmioty i 

zjawiska (np. miejsca, w których 

można dobrze zjeść),  opisuje 

upodobania (np. swoje ulubione 

miejsce), opisuje fakty z 
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i zjawiska (np. miejsca, w których 

można dobrze zjeść), opisuje 

upodobania (np. swoje ulubione 

miejsce), opisuje fakty z 

teraźniejszości (np. pisze 

zaproszenie na przyjęcie 

urodzinowe). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. dotyczące upodobań 

żywieniowych/spożytego posiłku).  

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(poprawianie błędów, korzystanie 

ze słownika).  

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

strategii komunikacyjnych 

(domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu). 

 Z pomocą nauczyciela lub innej 

osoby korzysta ze źródeł 

informacji w języku angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturami (wyjątkowe posiłki). 

teraźniejszości (np. pisze zaproszenie 

na przyjęcie urodzinowe). 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. 

dotyczące upodobań 

żywieniowych/spożytego posiłku). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim.  

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim.  

INNE 

 Współpracuje w grupie 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(poprawianie błędów, korzystanie 

ze słownika). 

 Samodzielnie korzysta ze strategii 

komunikacyjnych (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami 

(wyjątkowe posiłki). 

 

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 8 w oparciu o 

podręcznik 

Brainy klasa 8. 
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 

 

 

WYMAGANIA 

PONADPODSTAWOWE 

 

WELCOME UNIT 

 

Środki 

językowe 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania 

 Zna i bez trudu tworzy zdania 

twierdzące, przeczące, pytające 
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twierdzące, przeczące, pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present simple. 

 Zna zasady i najczęściej 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące, pytające 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present continuous. 

 Zna i na ogół poprawnie stosuje w 

zdaniach czasowniki statyczne 

nazywające pojęcia abstrakcyjne, 

takie jak np.: know, think, agree, 

hate, want, prefer, look, seem, 

sound, have, own. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

stosuje w zdaniach stopniowanie 

przymiotników. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

stosuje zaimki osobowe w funkcji 

dopełnienia i podmiotu. 

 Na ogół poprawnie buduje zdania 

z konstrukcją I’d like/ love to… . 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

konstrukcją be going to i zwykle 

posługuje się nią poprawnie. 

 Zna zasady użycia czasu Present 

simple dla rozkładów jazdy, ale 

czasem popełnia błędy. 

 Zna zasady użycia czasu Present 

continuous do opisania najbliższej 

zaplanowanej przyszłości, ale 

czasem popełnia błędy. 

 Zna zasady użycia czasu Future 

simple do opisania czynności do 

opisania faktów, przewidywań, 

obietnic, propozycji i 

spontanicznych decyzji ale 

czasem popełnia błędy. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

stosuje dopełniacz saksoński oaz 

zaimki i przymiotniki 

dzierżawcze. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

tworzy zdania z formą gerund jako 

podmiotem zdania. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

stosuje przysłówki w zdaniu. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

stosuje formy gerund i 

bezokolicznikowe. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:ŻYCIE 

PRYWATNE: czynności życia 

codziennego, formy spędzania 

oraz krótkie odpowiedzi w czasie 

Present simple. 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące, 

pytające oraz krótkie odpowiedzi w 

czasie Present continuous. 

 Zna i bez problemu stosuje w 

zdaniach czasowniki statyczne 

nazywające pojęcia abstrakcyjne 

takie jak np.: know, think, agree, 

hate, want, prefer, look, seem, 

sound, have, own. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje w 

zdaniach stopniowanie 

przymiotników. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje 

zaimki osobowe w funkcji 

dopełnienia i podmiotu. 

 Poprawnie buduje zdania z 

konstrukcją I’d like/ love to… . 

 Zna zasady tworzenia zdań z 

konstrukcją be going to i posługuje 

się nią poprawnie. 

 Zna zasady i poprawnie używa 

czasu Present simple dla rozkładów 

jazdy. 

 Zna zasady i poprawnie używa 

czasu Present continuous do 

opisania najbliższej zaplanowanej 

przyszłości. 

 Zna zasady i poprawnie używa 

czasu Future simple do opisania 

czynności do opisania faktów, 

przewidywań, obietnic, propozycji i 

spontanicznych decyzji. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje 

dopełniacz saksoński oaz zaimki i 

przymiotniki dzierżawcze. 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

zdania z formą gerund jako 

podmiotem zdania. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje 

przysłówki w zdaniu. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje 

formy gerund i bezokolicznikowe. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:ŻYCIE 

PRYWATNE: czynności życia 

codziennego, formy spędzania 

wolnego czasu w domu i poza 

domem; PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: środki transportu, 

baza noclegowa, zajęcia wakacyjne, 

kraje i kontynenty; EDUKACJA: 
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wolnego czasu w domu i poza 

domem; PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: środki transportu, 

baza noclegowa, zajęcia 

wakacyjne, kraje i kontynenty; 

EDUKACJA: pomieszczenia w 

szkole, przedmioty nauczania, 

uczenie się, przybory szkolne, 

zajęcia pozalekcyjne. 

pomieszczenia w szkole, 

przedmioty nauczania, uczenie się, 

przybory szkolne, zajęcia 

pozalekcyjne. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi 

(dot. czynności wykonywanych w 

danej chwili przez nadawcę 

wiadomości), znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: 

opowiada o czynnościach z 

teraźniejszości (dot. codziennych 

zwyczajów oraz czynności 

wykonywanych w danym 

momencie), opisuje miejsca i 

przedmioty(dot. porównywania 

miejsc oraz określania 

przynależności przedmiotów); 

opowiada o planach na przyszłość 

(dot. planów wakacyjnych). 

PISANIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, bardzo proste 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

czynności z teraźniejszości 

(opisuje upodobania swoje i 

innych np. ulubione zajęcia w 

wolnym czasie, przedstawia siebie 

i innych). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

odnośnie czynności codziennych 

(dot. upodobań, czasu wolnego, 

czynności wykonywanych w 

danym momencie); przeważnie 

poprawnie przedstawia siebie i 

inne osoby; przeważnie poprawnie 

językowo nawiązuje kontakty 

towarzyskie; zwykle poprawnie 

wyraża swoje upodobania. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi 

(dot. czynności wykonywanych w 

danej chwili przez nadawcę 

wiadomości), bez problemu 

znajduje w wypowiedzi zarówno 

proste, jak i złożone informacje. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: opowiada o czynnościach z 

teraźniejszości (dot. codziennych 

zwyczajów oraz czynności 

wykonywanych w danym 

momencie), opisuje miejsca i 

przedmioty(dot. porównywania 

miejsc oraz określania 

przynależności przedmiotów); 

opowiada o planach na przyszłość 

(dot. planów wakacyjnych). 

PISANIE 

 Samodzielnie tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

czynności z teraźniejszości (opisuje 

upodobania swoje i innych np. 

ulubione zajęcia w wolnym czasie, 

przedstawia siebie i innych). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych i złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i przekazuje 

informacje odnośnie czynności 

codziennych (dot. upodobań, czasu 

wolnego, czynności wykonywanych 

w danym momencie); bezbłędnie 

przedstawia siebie i inne osoby; 

poprawnie językowo nawiązuje 

kontakty towarzyskie; poprawnie 

wyraża swoje upodobania. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych i 

audiowizualnych. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 
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 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych i audiowizualnych, 

czasem popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 

UNIT 1 Technology and services 

 

Środki 

językowe 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące oraz 

pytania szczegółowe w czasie 

Present simple. 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące oraz 

pytania szczegółowe w czasie Past 

simple. 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące oraz 

pytania szczegółowe w czasie Past 

continuous. 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące oraz 

pytania szczegółowe w czasie 

Present perfect. 

 Przeważnie poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące oraz 

pytania szczegółowe w 

konstrukcji used to.  

 Zna zasady tworzenia zdań w 

czasie Present perfect z 

przysłówkami ever, never, just, 

yet, already, for, since i zazwyczaj 

poprawnie je stosuje. 

 Zna różnice w stosowaniu czasów 

Past simple i Past continuous i 

Past simple i Present perfect i 

zazwyczaj poprawnie tworzy 

wypowiedzi ale czasami popełnia 

błędy. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

okolicznikowych celu i zazwyczaj 

poprawnie je buduje. 

 Na ogół poprawnie tworzy zdania 

wyrażające chęć z I’d like to… . 

 Przeważnie poprawnie stosuje 

określniki rozróżnienia: (the) 

other, another, other. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:NAUKA 

I TECHNIKA: korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

 Poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące oraz pytania 

szczegółowe w czasie Present 

simple. 

 Poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące oraz pytania 

szczegółowe w czasie Past simple. 

 Poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące oraz pytania 

szczegółowe w czasie Past 

continuous. 

 Poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące oraz pytania 

szczegółowe w czasie Present 

perfect. 

 Poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące oraz pytania 

szczegółowe w konstrukcji used to.  

 Zna zasady tworzenia zdań w czasie 

Present perfect z przysłówkami 

ever, never, just, yet, already, for, 

since i poprawnie je stosuje. 

 Zna różnice w stosowaniu czasów 

Past simple i Past continuous i Past 

simple i Present perfect i poprawnie 

tworzy wypowiedzi. 

 Zna zasady tworzenia zdań 

okolicznikowych celu i poprawnie 

je buduje. 

 Poprawnie tworzy zdania 

wyrażające chęć z I’d like to… . 

 Poprawnie stosuje określniki 

rozróżnienia: (the) other, another, 

other. 

 Posługuje się rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:NAUKA I 

TECHNIKA: korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

wynalazki, korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych; KULTURA: tradycje 



 

96 
 

technicznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

wynalazki, korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych; KULTURA: 

tradycje i zwyczaje związane ze 

słuchaniem muzyki; ŻYCIE 

PRYWATNE: formy spędzania 

wolnego czasu; ZAKUPY I 

USŁUGI: wymiana i zwrot 

towaru, korzystanie z usług, 

towary i ich cechy. 

i zwyczaje związane ze słuchaniem 

muzyki; ŻYCIE PRYWATNE: 

formy spędzania wolnego czasu; 

ZAKUPY I USŁUGI: wymiana i 

zwrot towaru, korzystanie z usług, 

towary i ich cechy. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się popełniać 

błędy (dot. np. rozmowy w sklepie 

ze sprzedawcą, wypowiedzi na 

temat problemów z obsługą 

urządzeń i nowoczesnymi 

technologiami, rozmowy o 

zwyczajach, rozmowy o 

usługach). 

 Z pomocą nauczyciela określa 

intencje autora wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

kontekst (osoby, miejsce) 

wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela dostrzega 

związki między poszczególnymi 

częściami tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: wybór 

wielokrotny. 

CZYTANIE 

 Rozumie ogólny sens tekstów lub 

fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje podstawowe 

informacje w prostych tekstach; 

przy wyszukiwaniu złożonych 

informacji czasami popełnia błędy 

(dot. np. znalezienia konkretnej 

informacji w tekście o nośnikach 

muzyki oraz o niezwykłych 

usługach). 

 Z pomocą nauczyciela potrafi 

określić główną myśl tekstu (dot. 

np. testu o niezwykłych usługach 

na świecie). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens wypowiedzi, 

bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje (dot. np. 

rozmowy w sklepie ze sprzedawcą, 

wypowiedzi na temat problemów z 

obsługą urządzeń i nowoczesnymi 

technologiami, rozmowy o 

zwyczajach, rozmowy o usługach). 

 Samodzielnie określa intencje 

autora wypowiedzi. 

 Samodzielnie określa kontekst 

(osoby, miejsce) wypowiedzi. 

 Samodzielnie dostrzega związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu. 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

wybór wielokrotny. 

 

 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Bez trudu znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje (dot. np. znalezienia 

konkretnej informacji w tekście o 

nośnikach muzyki oraz o 

niezwykłych usługach). 

 Samodzielnie potrafi określić 

główną myśl tekstu (dot. np. testu o 

niezwykłych usługach na świecie). 

 Bez problemu rozwiązuje zadania 

typu: uzupełnianie odpowiedzi. 

MÓWIENIE 

 Z łatwością tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne, 

opowiada o doświadczeniach z 

przeszłości i 

teraźniejszości,przedstawia fakty z 

przeszłości i teraźniejszości (np. w 

formie prezentacji na temat 
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rozwiązuje zadania typu: 

uzupełnianie odpowiedzi. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

zdarza się, że popełnia błędy: 

opowiada o doświadczeniach z 

przeszłości i 

teraźniejszości,przedstawia fakty z 

przeszłości i teraźniejszości (np. w 

formie prezentacji na temat 

niezwykłych usług), wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 

przedstawianie intencji, na ogół 

adekwatnie stosuje styl formalny 

lub nieformalny (np. w rozmowie 

ze sprzedawcą w sklepie). 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: w 

formie wpisu na bloga opisuje 

zakupione przedmioty, opowiada 

o czynnościach z przeszłości i 

teraźniejszości, przedstawia fakty 

(np. w formie projektu na temat 

przeszłych zwyczajów 

dotyczących zakupów, usług i 

technologii);wyraża emocje; na 

ogół stosuje styl wypowiedzi 

adekwatny do sytuacji. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. odpowiada na pytania 

dotyczące użytkowania 

technologii przez siebie i 

innych)wyraża prośby i zgody (np. 

w trakcie rozmowy ze sprzedawcą 

na temat sprzętu); proponuje (np. 

wymianę lub zwrot towaru) 

przyjmuje i odrzuca propozycję; 

rozpoczyna i kończy rozmowę 

(np. w sklepie), zazwyczaj 

poprawnie i w odpowiedni sposób 

stosuje zwroty grzecznościowe. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych audiowizualnych, 

czasem popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

niezwykłych usług), wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 

przedstawianie intencji, adekwatnie 

stosuje styl formalny lub 

nieformalny(np. w rozmowie ze 

sprzedawcą w sklepie). 

PISANIE 

 Samodzielnie tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: w formie 

wpisu na bloga opisuje zakupione 

przedmioty, opowiada o 

czynnościach z przeszłości i 

teraźniejszości, przedstawia fakty 

(np. w formie projektu na temat 

przeszłych zwyczajów dotyczących 

zakupów, usług i 

technologii);wyraża emocje; na ogół 

stosuje styl wypowiedzi adekwatny 

do sytuacji. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. 

odpowiada na pytania dotyczące 

użytkowania technologii przez 

siebie i innych)wyraża prośby i 

zgody (np. w trakcie rozmowy ze 

sprzedawcą na temat sprzętu); 

proponuje (np. wymianę lub zwrot 

towaru) przyjmuje i odrzuca 

propozycję; rozpoczyna i kończy 

rozmowę (np. w sklepie), poprawnie 

i w odpowiedni sposób stosuje 

zwroty grzecznościowe. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych i 

audiowizualnych. 

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 

 Swobodnie przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Bezbłędnie stosuje strategie 

komunikacyjne. 

 Z powodzeniem i samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą własną i 
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 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Stara się stosować strategie 

komunikacyjne. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą własną i innymi kulturami 

(niespotykane usługi na świecie). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki stara się 

korzystać z technik samodzielnej 

pracy nad językiem. 

innymi kulturami (niespotykane 

usługi na świecie) 

 Samodzielnie korzysta z technik 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 

 

 

UNIT 2 The environment 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania w stronie biernej w czasach 

Present simple, Past simple, 

Future simple i Present perfect. 

 Zazwyczaj poprawnie 

przekształca zdania ze strony 

czynnej na stronę bierną.  

 Zazwyczaj poprawnie konstruuje 

pytania szczegółowe w stronie 

biernej. 

 Zazwyczaj poprawnie wyraża 

przypuszczenia z użyciem 

konstrukcji there will/won’t be…. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: ŚWIAT 

PRZYRODY: rośliny, zwierzęta, 

zagrożenia i ochrona środowiska 

naturalnego; ŻYCIE 

PRYWATNE: czynności życia 

codziennego; KULTURA: 

tradycje i zwyczaje. 

 Poprawnie tworzy zdania w stronie 

biernej w czasach Present simple, 

Past simple, Future simple i Present 

perfect. 

 Poprawnie przekształca zdania ze 

strony czynnej na stronę bierną.  

 Poprawnie konstruuje pytania 

szczegółowe w stronie biernej. 

 

 Poprawnie wyraża przypuszczenia z 

użyciem konstrukcji there will/won’t 

be…. 

 Posługuje się podstawowym i 

rozbudowanym słownictwem w 

zakresie następujących obszarów: 

ŚWIAT PRZYRODY: rośliny, 

zwierzęta, zagrożenia i ochrona 

środowiska naturalnego; ŻYCIE 

PRYWATNE: czynności życia 

codziennego; KULTURA: tradycje i 

zwyczaje. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi/instrukcji, znajduje 

proste informacje w wypowiedzi, 

przy wyszukiwaniu złożonych 

informacji ale zdarza mu się 

popełniać błędy (np. odpowiada 

krótko na pytania na podstawie 

nagrania, tworzy pytania do 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi/instrukcji, znajduje 

proste informacje w wypowiedzi, 

przy wyszukiwaniu złożonych 

informacji (np. odpowiada krótko na 

pytania na podstawie nagrania, 

tworzy pytania do informacji z 
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informacji z nagrania, uzupełnia 

luki w notatce informacjami z 

nagrania). 

 Z pomocą nauczyciela określa 

intencje nadawcy wiadomości. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

główną myśl wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: 

odpowiadanie na pytania, 

uzupełnianie luk. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji czasem popełnia błędy 

(dot. np. wyszukiwania informacji 

szczegółowych w tekstach o 

globalnym ociepleniu i 

wydarzeniach z tematyką 

ekologiczną oraz w tekście o 

banku nasion). 

 Z pomocą nauczyciela określa 

główną myśl tekstu lub fragmentu 

tekstu (dot. np. określenia głównej 

myśli fragmentu tekstu na temat 

problemów ekologicznych oraz 

tekstu o banku nasion). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: wybór 

wielokrotny, uzupełnianie luk w 

języku polskim. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: 

opowiada o swoich działaniach na 

rzecz ekologicznego trybu życia, 

opisuje działania, zwierzęta i 

rośliny, przedstawia fakty z 

teraźniejszości (np. udziela 

informacji na temat 

alternatywnych źródeł energii), 

wyraża i uzasadnia swoją opinię 

na temat ekologicznego stylu 

życia. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie, proste wypowiedzi 

pisemne: tworzy e-mail z opisem 

problemu; z pomocą nauczyciela 

nagrania, uzupełnia luki w notatce 

informacjami z nagrania). 

 Samodzielnie określa intencje 

nadawcy wiadomości. 

 Samodzielnie określa główną myśl 

wypowiedzi. 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

odpowiadanie na pytania, 

uzupełnianie luk. 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu.  

 Bez problemu znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

nie popełnia błędów (dot. np. 

wyszukiwania informacji 

szczegółowych w tekstach o 

globalnym ociepleniu i 

wydarzeniach z tematyką 

ekologiczną oraz w tekście o banku 

nasion). 

 Z łatwością samodzielnie określa 

główną myśl tekstu lub fragmentu 

tekstu (dot. np. określenia głównej 

myśli fragmentu tekstu na temat 

problemów ekologicznych oraz 

tekstu o banku nasion). 

 Samodzielnie i rozwiązuje zadania 

typu: wybór wielokrotny, 

uzupełnianie luk w języku polskim. 

MÓWIENIE 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opowiada o 

swoich działaniach na rzecz 

ekologicznego trybu życia, opisuje 

działania proekologiczne, zwierzęta 

i rośliny, przedstawia fakty z 

teraźniejszości (np. udziela 

informacji na temat alternatywnych 

źródeł energii), wyraża i uzasadnia 

swoją opinię na temat ekologicznego 

stylu życia. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo tworzy krótkie, bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: 

tworzy e-mail z opisem problemu; 

samodzielnie jest w stanie wyjaśnić 

możliwe konsekwencje i 

zaproponować rozwiązania.  

 Poprawnie dopasowuje styl 

wypowiedzi do odbiorcy i rodzaju 

tekstu. 
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jest w stanie wyjaśnić możliwe 

konsekwencje i zaproponować 

rozwiązania.  

 Zazwyczaj poprawnie dopasowuje 

styl wypowiedzi do odbiorcy i 

rodzaju tekstu. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. odnośnie zastosowania 

ekologicznych rozwiązań w życiu 

codziennym, problemów 

ekologicznych). 

 Z pomocą nauczyciela potrafi 

opisać pogodę. 

 Popełniając niewielkie błędy lub z 

pomocą nauczyciela jest w stanie 

poprosić o wyjaśnienie jakiegoś 

zagadnienia. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje 

w języku obcym lub polskim 

informacji sformułowanych w 

języku obcym. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki stosuje strategie 

komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą polską i innymi kulturami 

(np. dostrzega wagę współpracy 

międzynarodowej w zakresie 

ochrony środowiska). 

 Stara się rozwijać świadomość 

językową. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych  

i złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. odnośnie 

zastosowania ekologicznych 

rozwiązań w życiu codziennym, 

problemów ekologicznych). 

 Samodzielnie potrafi opisać pogodę. 

 Bez pomocy jest w stanie poprosić o 

wyjaśnienie jakiegoś zagadnienia. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku obcym lub polskim 

informacji sformułowanych w 

języku obcym. 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Samodzielnie stosuje strategie 

komunikacyjne. 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami (np. dostrzega 

wagę współpracy międzynarodowej 

w zakresie ochrony środowiska). 

 Rozwija świadomość językową. 

 Posiada podstawową wiedzę o 

krajach anglojęzycznych(zwyczaje 

mające na celu ochronę środowiska). 
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 Stara się poszerzyć wiedzę o 

krajach anglojęzycznych 

(zwyczaje mające na celu ochronę 

środowiska). 

 

UNIT 3 Good citizens 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

zdania w 0, 1 i 2 trybie 

warunkowym. 

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

spójnik unless. 

 Zna zasady słowotwórstwa i 

zazwyczaj poprawnie tworzy 

rzeczowniki i przymiotniki. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje 

wyrażenie be able to. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje 

określenia ilości (a) little i (a) few. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: ŻYCIE 

SPOŁECZNE: problemy 

społeczne, organizacje 

charytatywne, zbiórki pieniężne, 

polityka i obywatelstwo. 

 Zawsze poprawnie tworzy zdania w 

0, 1 i 2 trybie warunkowym. 

 

 Zawsze poprawnie stosuje spójnik 

unless. 

 Zna zasady słowotwórstwa i zawsze 

poprawnie tworzy rzeczowniki i 

przymiotniki. 

 Zna poprawnie stosuje wyrażenie be 

able to. 

 Zna i poprawnie stosuje określenia 

ilości (a) little i (a) few. 

 Posługuje się zarówno 

podstawowym jak i rozbudowanym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: ŻYCIE 

SPOŁECZNE: problemy 

społeczne, organizacje 

charytatywne, zbiórki pieniężne, 

polityka i obywatelstwo. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi (np. 

potrafi na podstawie nagrania 

wybrać odpowiedź w zadaniach 

typu test wyboru), przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się popełniać 

błędy( np. wyjaśnienie dlaczego 

dana odpowiedź jest prawidłowa, 

uzupełnianie luk w zadaniach 

otwartych). 

 Na ogół potrafi określić intencje 

autora wypowiedzi/fragmentu 

wypowiedzi (wyrażanie 

upodobań). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: wybór 

wielokrotny. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. , potrafi z niewielką 

pomocą dopasować zdanie do 

tekstu. 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, bez problemu znajduje 

zarówno proste jaki i złożone 

informacje w wypowiedzi (np. 

potrafi na podstawie nagrania 

wybrać odpowiedź w zadaniach 

typu test wyboru, wyjaśnienie 

dlaczego dana odpowiedź jest 

prawidłowa, uzupełnianie luk w 

zadaniach otwartych). 

 Z łatwością określa intencje autora 

tekstu/fragmentu wypowiedzi (o 

podróży). 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

wybór wielokrotny. 

CZYTANIE 

 Nie ma problemu ze zrozumieniem 

ogólnego sensu prostych tekstów 

lub fragmentów tekstu, potrafi 

samodzielnie dopasować zdanie do 

tekstu. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

określone informacje zarówno 

prosto jak i bardziej złożone (np. 

potrafi wybrać odpowiednią 

odpowiedź w teście wyboru a 
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 Na ogół znajduje w tekście 

określone proste informacje (np. 

potrafi wybrać odpowiednią 

odpowiedź w teście wyboru) przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji, zdarza mu się 

popełniać błędy (np. zadania 

otwarte na podstawie tekstu). 

 Na ogół potrafi określić kontekst 

tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: 

dobieranie, uzupełnianie 

odpowiedzi. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: z 

pomocą nauczyciela potrafi 

zaproponować rozwiązania 

problemów społecznych, 

zazwyczaj poprawnie używa 

zwrotów wyrażających zachętę 

oraz wahanie, potrafi w prosty 

sposób wyrazić swoją opinię w 

debacie, używając 2 trybu 

warunkowego potrafi rozmawiać o 

wydarzeniach wyimaginowanych, 

czasem popełniając błędy. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela, czasami 

popełniając błędy, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: notatkę na 

tablicę ogłoszeń, e-mail z poradą 

lub z prośbą o radę, opisuje 

przeszłe wydarzenia, wyraża 

uczucia. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(na temat organizacji 

charytatywnych, problemów 

społecznych i możliwości ich 

rozwiązania, na temat polityki i 

zagadnień związanych z byciem 

obywatelem danego kraju).  

 Zazwyczaj poprawnie używa 

struktur wyrażających zachętę, 

akceptację i odmowę. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy opisuje 

problem i prosi o radę i udziela 

rad. 

zadania otwarte na podstawie tekstu 

nie sprawiają mu problemu). 

 Z łatwością potrafi określić kontekst 

tekstu. 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

dobieranie, uzupełnianie 

odpowiedzi. 

MÓWIENIE 

 Bez problemu tworzy zarówno 

proste jak i złożone wypowiedzi 

ustne: potrafi zaproponować 

rozwiązania problemów 

społecznych, poprawnie używa 

zwrotów wyrażających zachętę oraz 

wahanie, potrafi w z łatwością 

wyrazić swoją opinię w debacie, 

używając 2 trybu warunkowego 

potrafi rozmawiać o wydarzeniach 

wyimaginowanych. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: notatkę na 

tablicę ogłoszeń, e-mail z poradą lub 

z prośbą o radę, opisuje przeszłe 

wydarzenia, wyraża uczucia. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

bardziej złożonych sytuacjach: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(na temat organizacji 

charytatywnych, problemów 

społecznych i możliwości ich 

rozwiązania, na temat polityki i 

zagadnień związanych z byciem 

obywatelem danego kraju).  

 Poprawnie używa struktur 

wyrażających zachętę, akceptację i 

odmowę. 

 Z łatwością opisuje problem i prosi 

o radę i udziela rad. 

 Samodzielnie rozpoczyna, prowadzi 

i kończy rozmowę. 

 Adekwatnie i bezbłędnie stosuje 

zwroty i formy grzecznościowe. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w 

materiałach wizualnych. 

 Z łatwością i poprawnie przekazuje 

w języku polskim i/lub angielskim 

informacje sformułowane w języku 

polskim. 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 
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 Z pomocą nauczyciela 

rozpoczyna, prowadzi i kończy 

rozmowę. 

 Stosuje zwroty i formy 

grzecznościowe, czasami 

popełniając błędy. 

PRZETWARZANIE TEKSTU  

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Czasem popełniając błędy, 

przekazuje w języku polskim lub 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(korzystanie ze słownika).  

 Z pomocą nauczyciel lub kolegi/ 

koleżanki korzysta ze źródeł 

informacji w języku angielskim 

(również za pomocą technologii 

informacyjno-komunikacyjnych). 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturami (rozumie rolę i 

znaczenie Europejskiego 

Parlamentu Młodzieży). 

 Z pomocą nauczyciel lub kolegi/ 

koleżanki stara się stosować 

strategie kompensacyjne 

(wykorzystywanie środków 

niewerbalnych). 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem 

(korzystanie ze słownika). 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim (również za 

pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami 

((rozumie rolę i znaczenie 

Europejskiego Parlamentu 

Młodzieży). 

 Samodzielnie stosuje strategie 

kompensacyjne (wykorzystywanie 

środków niewerbalnych). 

 

 

 

UNIT 4 Let’s celebrate 

 

Środki 

językowe 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

tworzy zdania twierdzące, 

przeczące oraz pytające a także 

krótkie odpowiedzi w czasie Past 

perfect. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

stosuje czas Past perfect z 

określeniami czasu just, already, 

never, before, by…/ by the time…. 

 Zna zasady i zazwyczaj poprawnie 

stosuje czasy Past simple i Past 

perfect. 

 Zwykle poprawnie stosuje 

czasowniki złożone put up, blow 

up, let off. 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

zdania twierdzące, przeczące oraz 

pytające a także krótkie odpowiedzi 

w czasie Past perfect. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje czas 

Past perfect z określeniami czasu 

just, already, never, before, by…/ by 

the time…. 

 Zna zasady i poprawnie stosuje 

czasyPast simple i Past perfect. 

 Poprawnie stosuje czasowniki 

złożone put up, blow up, let off.  

 Zna zasady i poprawnie stosuje 

przysłówki np. originally, luckily w 

zdaniach. 
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 Zna zasady i zwykle poprawnie 

stosuje przysłówki np. originally, 

luckily w zdaniach. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje 

sklepów, towary i ich cechy, 

promocje, sprzedawanie, sposoby 

płatności; 

ŻYCIE PRYWATNE: święta i 

uroczystości, rodzina; 

KULTURA: uczestnictwo w 

wydarzeniach kulturalnych, 

tradycje i zwyczaje. 

 Posługuje się zarówno 

podstawowym jak i bardziej 

rozbudowanym słownictwem w 

zakresie następujących obszarów: 

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje 

sklepów, towary i ich cechy, 

promocje, sprzedawanie, sposoby 

płatności; 

ŻYCIE PRYWATNE: święta i 

uroczystości, rodzina;KULTURA: 

uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych, tradycje i zwyczaje. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi; znajduje proste 

informacje w wypowiedzi (np. 

dopasowuje reakcje do zaproszeń 

lub zdjęć do wyrażeń, poprawianie 

błędnych informacji) przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (np. udzielenie 

odpowiedzi na pytania otwarte, 

określanie głównej myśli 

wypowiedzi). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: 

dobieranie. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje (np. 

dopasowuje wydarzenie do daty 

obrazek do występu, , przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (np. zadania 

otwarte). 

 Na ogół rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu. 

 Zazwyczaj poprawnie określa 

odbiorcę tekstu.  

 Na ogół potrafi określić główną 

myśl tekstu lub fragmentu tekstu. 

 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych wypowiedzi: 

(np. dopasowuje reakcje do 

zaproszeń lub zdjęć do wyrażeń, 

poprawia błędne informacji, z 

łatwością udziela odpowiedzi na 

pytania otwarte, określa główną 

myśli wypowiedzi). 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

dobieranie. 

CZYTANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

tekstów lub fragmentów tekstu. 

 

 Bez problemu znajduje w tekście 

określone informacje złożone (np. 

dopasowuje wydarzenie do daty 

obrazek do występu a także zadania 

otwarte). 

 

 

 Bez trudu rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu. 

 Poprawnie określa odbiorcę tekstu.  

 

 Bez problemu potrafi określić 

główną myśl tekstu lub fragmentu 

tekstu. 

 Z łatwością rozwiązuje zadania 

typu: uzupełnianie luk, dobieranie. 

MÓWIENIE 

 Bez trudu tworzy proste i złożone 

wypowiedzi ustne: opisuje ludzi, 

miejsca, przedmioty i zjawiska, 

przedstawia fakty z przeszłości (np. 

opisuje przyjęcie urodzinowe, 

prezenty), opowiada o czynnościach 

z teraźniejszości (opowiada o 
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rozwiązuje zadania typu: 

uzupełnianie luk, dobieranie. 

MÓWIENIE 

 Tworzy proste wypowiedzi ustne, 

czasem popełniając błędy: opisuje 

przedmioty i zjawiska, 

przedstawia fakty z przeszłości 

(np. opisuje przyjęcie urodzinowe, 

prezenty), opowiada o 

czynnościach z teraźniejszości 

(opowiada o obchodach świąt w 

kraju i w swojej rodzinie), wyraża 

emocje. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje miejsca, przedmioty i 

zjawiska, przedstawia fakty z 

teraźniejszości, przedstawia plany 

na przyszłość, opowiada o 

wydarzeniu z przeszłości (np. opis 

zakupu prezentu oraz samego 

prezentu w liście z 

podziękowaniem za otrzymane 

pieniądze na prezent). 

 Stosuje formy i zwroty 

grzecznościowe, czasami 

popełniając błędy. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. o przedmiotach, które chce 

nabyć); wyraża swoją opinię; 

zgadza się lub nie zgadza z 

opiniami innych (o np. 

zakupionych przedmiotach/ 

towarach); wyraża intencje; pyta o 

pozwolenie (np. wyboru formy 

płatności), udziela i odmawia 

pozwolenia; stosuje zwroty 

grzecznościowe; wyraża 

podziękowanie (np. w liście); 

wyraża swoje upodobania 

(zwyczaje); proponuje, przyjmuje 

i odrzuca propozycję (np. o 

zakupie konkretnego prezentu 

urodzinowego). 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

obchodach świąt w kraju i w swojej 

rodzinie), wyraża emocje. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

miejsca, przedmioty i zjawiska, 

przedstawia fakty z teraźniejszości, 

przedstawia plany na przyszłość, 

opowiada o wydarzeniu z 

przeszłości (np. opis zakupu 

prezentu oraz samego prezentu w 

liście z podziękowaniem za 

otrzymane pieniądze na prezent). 

 Bezbłędnie stosuje formy i zwroty 

grzecznościowe. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. o 

przedmiotach, które chce nabyć); 

wyraża swoją opinię; zgadza się lub 

nie zgadza z opiniami innych (o np. 

zakupionych 

przedmiotach/towarach); wyraża 

intencje; pyta o pozwolenie (np. 

wyboru formy płatności), udziela i 

odmawia pozwolenia; stosuje 

zwroty grzecznościowe; wyraża 

podziękowanie (np. w liście); 

wyraża swoje upodobania 

(zwyczaje); proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycję (np. o zakupie 

konkretnego prezentu 

urodzinowego). 

 

 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 

 Z łatwością przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 

 

 Z łatwością przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 
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języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Wykazuje się pewną wiedzą o 

krajach i kulturach społeczności, 

które posługują się danym 

językiem nowożytnym, oraz o 

kraju ojczystym (np. tradycyjne 

wyroby pamiątkowe/rękodzieło z 

Wielkiej Brytanii). 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą polską i innymi kulturami 

(tradycyjne wyroby/rękodzieło z 

Polski). 

 Wykazuje się dużą wiedzą o krajach 

i kulturach społeczności, które 

posługują się danym językiem 

nowożytnym, oraz o kraju 

ojczystym(np. tradycyjne wyroby 

pamiątkowe/rękodzieło z Wielkiej 

Brytanii). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami (tradycyjne 

wyroby/rękodzieło z Polski). 

 

 

UNIT 5 Family and friends 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie używa 

dopełniacza saksońskiego. 

 Zna zasady następstwa czasów i 

zazwyczaj poprawnie stosuje 

następstwo czasów na potrzeby 

przekształcania zdań na mowę 

zależną. 

 Zazwyczaj poprawnie dokonuje 

identyfikacji podmiotu i 

dopełnienia w zdaniach na 

potrzeby zamiany w mowie 

zależnej. 

 Zazwyczaj poprawnie zamienia 

zaimki w mowie zależnej. 

 Zna zasady zamiany i zazwyczaj 

poprawnie zamienia okoliczniki 

czasu i miejsca w mowie zależnej.  

 Zazwyczaj poprawnie konstruuje 

rozkazy i polecenia w mowie 

zależnej. 

 Zazwyczaj poprawnie konstruuje 

zdania z czasownikami said i told 

w zdaniach w mowie zależnej. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy pytania o 

podmiot i o dopełnienie.  

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

 Poprawnie używa dopełniacza 

saksońskiego. 

 Zna zasady następstwa czasów i bez 

błędów stosuje następstwo czasów 

na potrzeby przekształcania zdań na 

mowę zależną. 

 

 Bez problemu dokonuje 

identyfikacji podmiotu i dopełnienia 

w zdaniach na potrzeby zamiany w 

mowie zależnej. 

 

 Poprawnie zamienia zaimki w 

mowie zależnej. 

 Zna zasady zamiany i bezbłędnie 

zamienia okoliczniki czasu i miejsca 

w mowie zależnej.  

 Poprawnie konstruuje rozkazy i 

polecenia w mowie zależnej. 

 

 Poprawnie konstruuje zdania z 

czasownikami said i told w zdaniach 

w mowie zależnej. 

 Zna zasady tworzenia i bez 

problemu poprawnie tworzy pytania 

o podmiot i o dopełnienie.  

 Posługuje się zarówno 

podstawowym jaki i bardziej 
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ŻYCIE RODZINNE I 

TOWARZYSKIE: rodzina, 

przyjaciele i znajomi, styl życia, 

konflikty i problemy; KULTURA: 

twórcy i ich dzieła, dziedziny 

kultury. 

wyszukanym słownictwem w 

zakresie następujących obszarów: 

ŻYCIE RODZINNE I 

TOWARZYSKIE: rodzina, 

przyjaciele i znajomi, styl życia, 

konflikty i problemy; KULTURA: 

twórcy i ich dzieła, dziedziny 

kultury. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (dot. 

dopasowywania opisu do obrazka, 

uzupełniania luk w zadaniach 

otwartych, udzielania 

szczegółowych informacji na 

podstawie treści zawartych w 

nagraniu). 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: 

odpowiadanie na pytania. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy (dot. np. 

uzupełniania luk na podstawie 

informacji z tekstu, udzielania 

odpowiedzi na pytania 

szczegółowe dotyczące tekstu, 

wyboru odpowiedzi typu 

True/False). 

 Na ogół potrafi określić główną 

myśl tekstu/fragmentu tekstu, ale 

zdarza mu się popełniać błędy. 

 Z pomocą nauczyciela 

identyfikuje związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: wybór 

wielokrotny, uzupełnianie luk w 

języku polskim. 

MÓWIENIE 

 Tworzy, sam lub z pomocą 

nauczyciela, proste wypowiedzi 

ustne, w których czasem popełnia 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych wypowiedzi, bez 

problemu znajduje w wypowiedzi 

zarówno proste, jak i złożone 

informacje (dot. dopasowywania 

opisu do obrazka, uzupełniania luk 

w zadaniach otwartych, udzielania 

szczegółowych informacji na 

podstawie treści zawartych w 

nagraniu). 

 

 Z łatwością rozwiązuje zadania 

typu: odpowiadanie na pytania. 

 

 

CZYTANIE 

 Bez problemu rozumie ogólny sens 

prostych oraz bardziej złożonych 

tekstów lub fragmentów tekstu. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

zarówno podstawowe jak i bardziej 

szczegółowe informacje (dot. np. 

uzupełniania luk na podstawie 

informacji z tekstu, udzielania 

odpowiedzi na pytania szczegółowe 

dotyczące tekstu, wyboru 

odpowiedzi typu True/False). 

 

 

 Samodzielnie potrafi określić 

główną myśl tekstu/fragmentu 

tekstu. 

 

 Samodzielnie identyfikuje związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu. 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

wybór wielokrotny, uzupełnianie 

luk w języku polskim. 

 

 

MÓWIENIE 

 Swobodnie i samodzielnie tworzy 

zarówno proste jak i bardziej 

złożone wypowiedzi ustne: opisuje 

ludzi (dot. opisu członków rodziny i 
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błędy: opisuje ludzi (dot. opisu 

członków rodziny i przyjaciół), 

przedstawia fakty z przeszłości 

(dot. problemów i konfliktów), 

wyraża skruchę, przyjmuje 

przeprosiny, wyraża emocje. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje ludzi (członków rodziny w 

e-mailu do kolegi) przedstawia 

fakty (w wiadomości sms), 

opowiada o wydarzeniach 

przeszłości (opisuje słynną 

historię miłosną, opisuje problemy 

i sytuacje konfliktowe), wyraża 

emocje oraz swoje opinie (e-mail z 

opisem problemu). 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. o członkach rodziny); wyraża 

i uzasadnia swoją opinię oraz 

opinię innych, pyta o pozwolenie, 

wyraża emocje (np. skruchę), 

przeprasza i przyjmuje 

przeprosiny. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Zazwyczaj poprawnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach 

audiowizualnych i wizualnych. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku polskim. 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą polską i innymi kulturami 

(dot. słynnych historii miłosnych 

na świecie i w Polsce). 

 Posiada podstawową wiedzę o 

dziełach literackich w krajach 

przyjaciół), przedstawia fakty z 

przeszłości (dot. problemów i 

konfliktów), wyraża skruchę, 

przyjmuje przeprosiny, wyraża 

emocje. 

 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje ludzi 

(członków rodziny w e-mailu do 

kolegi) przedstawia fakty (w 

wiadomości sms), opowiada o 

wydarzeniach przeszłości (opisuje 

słynną historię miłosną, opisuje 

problemy i sytuacje konfliktowe), 

wyraża emocje oraz swoje opinie (e-

mail z opisem problemu). 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. o 

członkach rodziny); wyraża i 

uzasadnia swoją opinię oraz opinię 

innych, pyta o pozwolenie, wyraża 

emocje (np. skruchę), przeprasza i 

przyjmuje przeprosiny. 

PRZETWARZANIE TEKSTU  

 Z łatwością przekazuje w języku 

angielskim informacje zawarte w 

materiałach audiowizualnych i 

wizualnych. 

 Swobodnie przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

 

 Bez problemu przekazuje w języku 

polskim informacje sformułowane 

w języku angielskim. 

 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami (dot. słynnych 

historii miłosnych na świecie i w 

Polsce). 

 Posiada podstawową wiedzę o 

dziełach literackich w krajach 

anglojęzycznych (np. Romeo i Julia) 

i bez problemu ją przekazuje. 
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anglojęzycznych (np. Romeo i 

Julia). 

 

UNIT 6 Jobs 

 

Środki 

językowe 

 Zazwyczaj poprawnie stosuje w 

zdaniach przymiotniki z 

końcówkami -ing lub -ed. 

 Zna zasady i na ogół poprawnie 

tworzy pytania ogólne i 

szczegółowe w mowie zależnej 

posługując się spójnikami 

if/whether. 

 Na ogół poprawnie stosuje 

czasowniki modalne w zdaniach 

twierdzących, przeczeniach i 

pytaniach (can 

orazcould/couldn’tdo mówienia o 

pozwoleniu, must, have to/don’t 

have to, had to/ didn’t have todo 

wyrażania konieczności i nakazu, 

mustn’t do wyrażania zakazu). 

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

zaimki zwrotne oraz zaimek each 

other.  

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

czasowniki modalne can’t be oraz 

must be do wyciągania wniosków. 

 Zazwyczaj poprawnie stosuje 

wyrażenia przyimkowe verb + 

presposition. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów:  

PRACA: zawody, wybór zawodu, 

cechy zawodów, rozmowa o pracę. 

 Bezbłędnie stosuje w zdaniach 

przymiotniki z końcówkami -ing lub 

-ed. 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

pytania ogólne i szczegółowe w 

mowie zależnej posługując się 

spójnikami if/whether. 

 

 Poprawnie stosuje czasowniki 

modalne w zdaniach twierdzących, 

przeczeniach i pytaniach (can oraz 

could/couldn’t do mówienia o 

pozwoleniu, must, have to/don’t 

have to, had to/ didn’t have to do 

wyrażania konieczności i nakazu, 

mustn’t do wyrażania zakazu). 

 

 Bezbłędnie stosuje zaimki zwrotne 

oraz zaimek each other.  

 

 Poprawnie stosuje czasowniki 

modalne can’t be oraz must be do 

wyciągania wniosków. 

 Poprawnie stosuje wyrażenia 

przyimkowe verb + presposition. 

 

 Posługuje się zarówno 

podstawowym jak i bardziej 

wyszukanym słownictwem w 

zakresie następujących obszarów: 

PRACA: zawody, wybór zawodu, 

cechy zawodów, rozmowa o pracę. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Zazwyczaj rozumie proste 

instrukcje wypowiadane w języku 

angielskim. 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi, przy 

wyszukiwaniu złożonych informacji 

zdarza mu się popełniać błędy. Z 

pomocą nauczyciela lub 

popełniając niewielkie błędy 

uzupełnia luki w tekście na 

podstawie informacji z nagrania, 

dopasowuje obrazek do fragmentu 

nagrania, dobiera reakcje do 

nagranych wypowiedzi. 

SŁUCHANIE 

 Rozumie proste instrukcje 

wypowiadane w języku angielskim. 

 

 Rozumie ogólny sens zarówno 

prostych jak i złożonych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi. Bez 

trudu wykonuje zadania typu 

uzupełnia luki w tekście na 

podstawie informacji z nagrania, 

dopasowuje obrazek do fragmentu 

nagrania, dobiera reakcje do 

nagranych wypowiedzi. 
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 Z pomocą nauczyciela określa 

myśl główną wypowiedzi/ 

fragmentu wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

główną myśl wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela znajduje 

związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: wybór 

wielokrotny, uzupełnianie luk. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się popełniać 

błędy (dopasowywanie zdania do 

fragmentu tekstu, udzielanie 

informacji na temat treści tekstu). 

 Z pomocą nauczyciela określa myśl 

główną tekstu/fragmentu tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 

związki między poszczególnymi 

częściami tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

popełniając drobne błędy 

rozwiązuje zadania typu: 

dobieranie, uzupełnianie luk. 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

opowiada o czynnościach i 

wydarzeniach z teraźniejszości 

(np. o wykonywanej pracy); 

wyraża opinie (np. jaki zawód 

chciałby wykonywać) przedstawia 

fakty z przeszłości i 

teraźniejszości (np. opowiada o 

doświadczeniu i kwalifikacjach w 

czasie rozmowy o pracę); opisuje 

ludzi, przedmioty i miejsca (dot. 

np. opisywania zawodów). 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

krótkie wypowiedzi pisemne: 

opisuje wydarzenia z przeszłości i 

teraźniejszości (np. przebieg 

poszukiwania pracy, rozmowy 

kwalifikacyjnej); przedstawia 

fakty z teraźniejszości (np. opisuje 

 Samodzielnie określa myśl główną 

wypowiedzi/ fragmentu 

wypowiedzi. 

 Samodzielnie określa główną myśl 

wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami wypowiedzi. 

 Z łatwością rozwiązuje zadania 

typu: wybór wielokrotny, 

uzupełnianie luk. 

 

 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje. Bez trudu rozwiązuje 

zadania typu: dopasowywanie 

zdania do fragmentu tekstu, 

udzielanie informacji na temat treści 

tekstu. 

 

 Samodzielnie określa myśl główną 

tekstu/fragmentu tekstu. 

 Samodzielnie rozpoznaje związki 

między poszczególnymi częściami 

tekstu. 

 Z łatwością rozwiązuje zadania 

typu: dobieranie, uzupełnianie luk. 

 

 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: opowiada o czynnościach i 

wydarzeniach z teraźniejszości (np. 

o wykonywanej pracy); wyraża 

opinie (np. jaki zawód chciałby 

wykonywać) przedstawia fakty z 

przeszłości i teraźniejszości (np. 

opowiada o doświadczeniu i 

kwalifikacjach w czasie rozmowy o 

pracę); opisuje ludzi, przedmioty i 

miejsca (dot. np. opisywania 

zawodów). 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy krótkie 

wypowiedzi pisemne: opisuje 

wydarzenia z przeszłości i 

teraźniejszości (np. przebieg 

poszukiwania pracy, rozmowy 
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swoje obowiązki w pracy),wyraża 

opinię (na temat swojej pracy). 

 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. na temat swoich doświadczeń 

zawodowych, rodzaju 

wykonywanej pracy). 

 Z pomocą nauczyciela rozpoczyna 

i kończy rozmowę. 

 Z pomocą nauczyciela 

odpowiednio reaguje na 

gratulacje, składa gratulacje, 

życzy powodzenia, wyraża 

życzenia. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Stosuje strategie komunikacyjne 

(domyślanie się znaczenia 

wyrazów z kontekstu), czasem 

popełniając błędy. 

 Z pomocą nauczyciela lub innej 

osoby korzysta ze źródeł 

informacji w języku angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturą polską i innymi kulturami 

(niecodzienne, niezwykłe 

zawody). 

kwalifikacyjnej); przedstawia fakty 

z teraźniejszości (np. opisuje swoje 

obowiązki w pracy), wyraża opinię 

(na temat swojej pracy). 

REAGOWANIE 

 Naturalnie i adekwatnie reaguje w 

prostych i bardziej złożonych 

sytuacjach: uzyskuje i przekazuje 

informacje (np. na temat swoich 

doświadczeń zawodowych, rodzaju 

wykonywanej pracy). 

 Samodzielnie rozpoczyna i kończy 

rozmowę. 

 Naturalnie i odpowiednio reaguje na 

gratulacje, składa gratulacje, życzy 

powodzenia, wyraża życzenia. 

 

PRZETWARZANIE TEKSTU  

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w języku 

angielskim. 

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Bez problemu stosuje strategie 

komunikacyjne (domyślanie się 

znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturą polską i 

innymi kulturami (niecodzienne, 

niezwykłe zawody). 

 

 

UNIT 7 Let’s check more 

 

Środki 

językowe 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w czasach 

omówionych w podręczniku 

Present simple, Present 

continuous, Present perfect, Past 

simple, Past continuous, Past 

perfect, Future simple. 

 Zna zasady tworzenia i poprawnie 

tworzy zdania twierdzące i 

przeczące w czasach omówionych 

w podręczniku Present simple, 

Present continuous, Present 

perfect, Past simple, Past 

continuous, Past perfect, Future 

simple. 
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 Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje 

określenia czasu charakterystyczne 

dla danego czasu. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w 

konstrukcji used to. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie tworzy zdania 

twierdzące i przeczące w 

konstrukcji be going to. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie konstruuje zdania w 

zerowym, pierwszym i drugim 

trybie warunkowym. Zazwyczaj 

poprawnie stosuje spójnik unless. 

 Zna zasady i zazwyczaj poprawnie 

konstruuje zdania w stronie biernej 

w czasach Present simple, Past 

simple, Future simple oraz Present 

perfect. 

 Zna zasady i zazwyczaj poprawnie 

tworzy stronę bierną ze strony 

czynnej. 

 Zna zasady i zazwyczaj poprawnie 

tworzy pytania z przyimkami w 

stronie biernej. 

 Zna zasady następstwa czasów i 

zazwyczaj potrafi je poprawnie 

zastosować w mowie zależnej. 

 Zna zasady zamiany zaimków, 

okoliczników czasu i miejsca w 

mowie zależnej i zazwyczaj 

poprawnie dokonuje zmian. 

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 

polecenia i nakazy w mowie 

zależnej. 

 Zna zasady użycia czasowników 

modalnych (can oraz 

could/couldn’t do mówienia o 

pozwoleniu, must, have to/don’t 

have to, had to/ didn’t have to do 

wyrażania konieczności i nakazu, 

mustn’t do wyrażania zakazu) i na 

ogół stosuje je poprawnie. 

 Zazwyczaj poprawnie posługuje 

się zaimkami zwrotnymi i 

zaimkiem each other. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: ŻYCIE 

PRYWATNE: czynności życia 

codziennego, formy spędzania 

wolnego czasu w domu i poza 

domem, święta i uroczystości, 

 

 Zna i poprawnie stosuje określenia 

czasu charakterystyczne dla danego 

czasu. 

 Zna zasady tworzenia i poprawnie 

tworzy zdania twierdzące i 

przeczące w konstrukcji used to. 

 

 Zna zasady tworzenia i poprawnie 

tworzy zdania twierdzące i 

przeczące w konstrukcji be going 

to. 

 

 Zna zasady tworzenia i poprawnie 

konstruuje zdania w zerowym, 

pierwszym i drugim trybie 

warunkowym. W prawidłowy 

sposób stosuje spójnik unless. 

 Zna zasady i poprawnie konstruuje 

zdania w stronie biernej w czasach 

Present simple, Past simple, Future 

simple oraz Present perfect. 

 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

stronę bierną ze strony czynnej. 

 

 Zna zasady i poprawnie tworzy 

pytania z przyimkami w stronie 

biernej. 

 Zna zasady następstwa czasów i 

potrafi je poprawnie zastosować w 

mowie zależnej. 

 Zna zasady zamiany zaimków, 

okoliczników czasu i miejsca w 

mowie zależnej i poprawnie 

dokonuje zmian. 

 Prawidłowo tworzy polecenia i 

nakazy w mowie zależnej. 

 

 Zna zasady użycia czasowników 

modalnych (can oraz 

could/couldn’t do mówienia o 

pozwoleniu, must, have to/don’t 

have to, had to/ didn’t have to do 

wyrażania konieczności i nakazu, 

mustn’t do wyrażania zakazu) i 

stosuje je poprawnie. 

 Poprawnie posługuje się zaimkami 

zwrotnymi i zaimkiem each other. 

 

 Posługuje się podstawowym i 

rozszerzonym słownictwem w 

zakresie następujących obszarów: 

ŻYCIE PRYWATNE: czynności 

życia codziennego, formy 
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problemy i 

konflikty;PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: środki transportu, 

baza noclegowa, zajęcia 

wakacyjne, kraje i kontynenty; 

EDUKACJA: pomieszczenia w 

szkole, przedmioty nauczania, 

uczenie się, przybory szkolne, 

zajęcia pozalekcyjne; NAUKA I 

TECHNIKA: korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

wynalazki, korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych; KULTURA: 

tradycje i zwyczaje związane ze 

słuchaniem muzyki, udział w 

wydarzeniach kulturalnych; 

ZAKUPY I USŁUGI: wymiana i 

zwrot towaru, korzystanie z usług, 

towary i ich cechy rodzaje 

sklepów, sposoby płatności; 

ŻYCIE SPOŁECZNE: problemy 

społeczne, organizacje 

charytatywne, zbiórki pieniężne, 

polityka i obywatelstwo; PRACA: 

zawody, wybór zawodu, rozmowa 

o pracę. 

 

spędzania wolnego czasu w domu i 

poza domem, święta i uroczystości, 

problemy i konflikty; 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: środki transportu, 

baza noclegowa, zajęcia wakacyjne, 

kraje i kontynenty; EDUKACJA: 

pomieszczenia w szkole, 

przedmioty nauczania, uczenie się, 

przybory szkolne, zajęcia 

pozalekcyjne; NAUKA I 

TECHNIKA: korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

wynalazki, korzystanie z 

podstawowych urządzeń 

technicznych; KULTURA: tradycje 

i zwyczaje związane ze słuchaniem 

muzyki, udział w wydarzeniach 

kulturalnych; ZAKUPY I USŁUGI: 

wymiana i zwrot towaru, 

korzystanie z usług, towary i ich 

cechy rodzaje sklepów, sposoby 

płatności; ŻYCIE SPOŁECZNE: 

problemy społeczne, organizacje 

charytatywne, zbiórki pieniężne, 

polityka i obywatelstwo; PRACA: 

zawody, wybór zawodu, rozmowa o 

pracę. 

 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi, znajduje proste 

informacje w wypowiedzi (np. dot. 

wyboru zajęć pozalekcyjnych), 

przy wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się popełniać 

błędy. Popełniając niewielkie 

błędy radzi sobie z zadaniami typu 

test wyboru, uzupełnianie luk, 

dopasowywanie, układanie w 

kolejności. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

główną myśl i/lub kontekst 

wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 

związki pomiędzy poszczególnymi 

częściami wypowiedzi. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście określone 

informacje, przy wyszukiwaniu 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens zarówno 

prostych jak i bardziej złożonych 

wypowiedzi, znajduje podstawowe 

i bardziej złożone informacje w 

wypowiedzi. Bez trudu radzi sobie 

z zadaniami typu test wyboru, 

uzupełnianie luk, dopasowywanie, 

układanie w kolejności. 

 

 

 

 Samodzielnie określa główną myśl 

i/lub kontekst wypowiedzi. 

 

 Samodzielnie rozpoznaje związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami wypowiedzi. 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 
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złożonych informacji zdarza mu 

się popełniać błędy. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa intencje nadawcy tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa kontekst tekstu (nadawca, 

odbiorca). 

 Popełniając drobne błędy radzi 

sobie z zadaniami typu test 

wyboru, uzupełnianie luk, 

dopasowywanie, układanie w 

kolejności, udzielanie informacji 

szczegółowych na temat treści 

tekstu. 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne 

wykorzystując poznane w toku 

nauki środki językowe: wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 

przedstawia intencje, marzenia i 

plany na przyszłość przedstawia 

fakty z teraźniejszości i 

przeszłości, opisuje ludzi, miejsca, 

przedmioty i zjawiska. 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

proste wypowiedzi pisemne: 

przedstawia intencje i plany na 

przyszłość, przedstawia fakty z 

teraźniejszości, wyraża i uzasadnia 

opinie, wyraża uczucia i emocje, 

opisuje przeszłe wydarzenia i 

doświadczenia. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje; 

udziela rad; wyraża i uzasadnia 

swoje opinie; wyraża swoje 

upodobania, intencje, pragnienia; 

pyta o upodobania, intencje i 

pragnienia innych osób; wyraża 

prośbę oraz zgodę lub odmowę 

spełnienia prośby; proponuje; 

zachęca; prowadzi proste 

negocjacje w sytuacjach dnia 

codziennego; wyraża żal, skruchę; 

przyjmuje przeprosiny. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje zawarte w materiałach 

wizualnych, czasem popełniając 

błędy. 

 Z łatwością znajduje w tekście 

podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 

 Samodzielnie określa intencje 

nadawcy tekstu. 

 Samodzielnie określa kontekst 

tekstu (nadawca, odbiorca). 

 

 Bez trudu radzi sobie z zadaniami 

typu test wyboru, uzupełnianie luk, 

dopasowywanie, układanie w 

kolejności, udzielanie informacji 

szczegółowych na temat treści 

tekstu. 

 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne w prawidłowy sposób 

wykorzystując poznane w toku 

nauki środki językowe: wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 

przedstawia intencje, marzenia i 

plany na przyszłość przedstawia 

fakty z teraźniejszości i przeszłości, 

opisuje ludzi, miejsca, przedmioty i 

zjawiska. 

PISANIE 

 Samodzielnie, stosując 

urozmaicone słownictwo, tworzy 

bardziej złożone wypowiedzi 

pisemne: przedstawia intencje i 

plany na przyszłość, przedstawia 

fakty z teraźniejszości, wyraża i 

uzasadnia opinie, wyraża uczucia i 

emocje, opisuje przeszłe 

doświadczenia i wydarzenia. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje; udziela rad; 

wyraża i uzasadnia swoje opinie; 

wyraża swoje upodobania, intencje, 

pragnienia; pyta o upodobania, 

intencje i pragnienia innych osób; 

wyraża prośbę oraz zgodę lub 

odmowę spełnienia prośby; 

proponuje; zachęca; posługując się 

bogatym słownictwem prowadzi 

negocjacje w sytuacjach dnia 

codziennego; wyraża żal, skruchę; 

przyjmuje przeprosiny. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 
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 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie. 

 Wykazuje się pewną wiedzą o 

krajach anglojęzycznych. 

 Z pomocą nauczyciela lub 

kolegi/koleżanki korzysta ze 

źródeł informacji w języku 

angielskim (również za pomocą 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych). 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku i innymi 

kulturami. 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

zawarte w materiałach wizualnych. 

 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim. 

 

 Bez trudu i poprawnie przekazuje w 

języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim. 

 

INNE 

 Współpracuje w grupie. 

 Wykazuje się sporą wiedzą o 

krajach anglojęzycznych. 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim (również za 

pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych). 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami. 

 

UNIT 8 The Brainy Magazine: Summer’s here! 

 

Środki 

językowe 

 Na ogół poprawnie stosuje 

konstrukcję I’d rather/ I’d prefer. 

 Zna zasady stopniowania 

przymiotników i zazwyczaj 

poprawnie stosuje je w zdaniach. 

 Zna zasady tworzenia i zazwyczaj 

poprawnie konstruuje zdania z 

konstrukcją begoingto do 

wyrażania intencji. 

 Na ogół poprawnie stosuje zaimki 

względne who, which, where, 

when, whose. 

 Posługuje się podstawowym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: wycieczki, 

zwiedzanie, miejsca na świecie. 

ŻYCIE PRYWATNE: formy 

spędzania wolnego czasu, święta i 

uroczystości. 

 Poprawnie stosuje konstrukcję I’d 

rather/ I’d prefer. 

 Zna zasady stopniowania 

przymiotników i poprawnie stosuje 

je w zdaniach. 

 Zna zasady tworzenia i poprawnie 

konstruuje zdania z konstrukcją 

begoingto do wyrażania intencji. 

 

 Poprawnie stosuje zaimki względne 

who, which, where, when, whose. 

 

 Posługuje się zarówno 

podstawowym jak i rozszerzonym 

słownictwem w zakresie 

następujących obszarów: 

PODRÓŻOWANIE I 

TURYSTYKA: wycieczki, 

zwiedzanie, miejsca na świecie. 

ŻYCIE PRYWATNE: formy 

spędzania wolnego czasu, święta i 

uroczystości. 

Umiejętności 

językowe wg 

NPP 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych 

wypowiedzi. 

 Znajduje proste informacje w 

wypowiedzi przy wyszukiwaniu 

SŁUCHANIE 

 Rozumie ogólny sens prostych i 

bardziej złożonych wypowiedzi 

 Bez problemu znajduje w 

wypowiedzi zarówno proste, jak i 

złożone informacje.  
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złożonych informacji zdarza mu 

się popełniać błędy. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa intencje nadawcy 

wypowiedzi. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa kontekst wiadomości. 

 Z pomocą nauczyciela lub kolegi 

określa główną myśl wiadomości. 

 Z pomocą lub popełniając 

niewielkie błędy rozwiązuje 

zadania typu: uzupełnianie luk na 

podstawie nagrania, poprawianie 

błędnych informacji, 

dopasowywanie. 

 Z pomocą lub popełniając 

niewielkie błędy jest w stanie 

udzielić szczegółowych 

informacji na tematy poruszone w 

nagraniach. 

CZYTANIE 

 Na ogół rozumie ogólny sens 

prostych tekstów lub fragmentów 

tekstu. 

 Na ogół znajduje w tekście 

określone informacje, przy 

wyszukiwaniu złożonych 

informacji zdarza mu się 

popełniać błędy. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

główną myśl tekstu/fragmentu 

tekstu. 

 Z pomocą nauczyciela określa 

intencje autora tekstu. 

 Z pomocą lub popełniając 

niewielkie błędy rozwiązuje 

zadania typu: uzupełnianie luk na 

podstawie tekstu, poprawianie 

błędnych informacji, 

dopasowywanie. 

 Z pomocą lub popełniając 

niewielkie błędy jest w stanie 

udzielić szczegółowych 

informacji na tematy poruszone w 

tekstach. 

MÓWIENIE 

 Sam lub z pomocą nauczyciela 

tworzy proste wypowiedzi ustne: 

opisuje ludzi, miejsca, 

przedmioty, wydarzenia i zjawiska 

(np. miejsca gdzie spędzał 

wakacje); opowiada o 

wydarzeniach przeszłych (np. 

przeszłe doświadczenia 

wakacyjne); wyraża i uzasadnia 

 

 Samodzielnie określa intencje 

nadawcy wypowiedzi. 

 

 Samodzielnie określa kontekst 

wiadomości. 

 Samodzielnie określa główną myśl 

wiadomości. 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

uzupełnianie luk na podstawie 

nagrania, poprawianie błędnych 

informacji, dopasowywanie. 

 

 

 Bez problemu jest w stanie udzielić 

szczegółowych informacji na tematy 

poruszone w nagraniach. 

 

CZYTANIE 

 Bez trudu rozumie ogólny sens 

prostych i bardziej złożonych 

tekstów i fragmentów tekstu. 

 Z łatwością i poprawnie znajduje w 

tekście podstawowe oraz złożone 

informacje. 

 

 Samodzielnie określa główną myśl 

tekstu/fragmentu tekstu. 

 

 Samodzielnie określa intencje 

autora tekstu. 

 Bez trudu rozwiązuje zadania typu: 

uzupełnianie luk na podstawie 

tekstu, poprawianie błędnych 

informacji, dopasowywanie. 

 

 

 Bez problemu jest w stanie udzielić 

szczegółowych informacji na tematy 

poruszone w tekstach. 

 

MÓWIENIE 

 Używając bogatego słownictwa 

tworzy proste i złożone wypowiedzi 

ustne: opisuje ludzi, miejsca, 

przedmioty, wydarzenia i zjawiska 

(np. miejsca gdzie spędzał wakacje); 

opowiada o wydarzeniach 

przeszłych (np. przeszłe 

doświadczenia wakacyjne); wyraża i 

uzasadnia swoją opinię (np. wybór 

celu podróży), wyraża upodobania 

(np. na temat form spędzania 

wolnego czasu). 

PISANIE 
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swoją opinię (np. wybór celu 

podróży), wyraża upodobania (np. 

na temat form spędzania wolnego 

czasu). 

PISANIE 

 Z pomocą nauczyciela tworzy 

proste wypowiedzi pisemne: w 

formie mailaopisuje miejsca i 

zjawiska, styl życia, przeszłe 

doświadczenia, fakty z przeszłości 

i teraźniejszości. 

REAGOWANIE 

 Reaguje w prostych sytuacjach, 

czasem popełniając błędy: 

uzyskuje i przekazuje informacje 

(np. dotyczące swoich planów, 

doświadczeń, faktów z przeszłości 

i teraźniejszości); wyraża emocje, 

upodobania, negocjuje. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku obcym 

informacje zawarte w materiale 

wizualnym i audiowizualnym. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, czasem 

popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku angielskim, czasem 

popełniając błędy. 

INNE 

 Stara się współpracować w grupie 

 Stara się wykorzystywać techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Z pomocą nauczyciela korzysta ze 

strategii komunikacyjnych. 

 Z pomocą nauczyciela lub innej 

osoby korzysta ze źródeł 

informacji w języku angielskim. 

 W pewnym stopniu wykazuje 

wrażliwość międzykulturową oraz 

świadomość związku między 

kulturami. 

 Samodzielnie, stosując urozmaicone 

słownictwo, tworzy proste i bardziej 

złożone wypowiedzi pisemne: 

formie maila opisuje miejsca i 

zjawiska, styl życia, przeszłe 

doświadczenia, fakty z przeszłości i 

teraźniejszości. 

REAGOWANIE 

 Swobodnie reaguje w prostych i 

złożonych sytuacjach: uzyskuje i 

przekazuje informacje (np. 

dotyczące swoich planów, 

doświadczeń, faktów z przeszłości i 

teraźniejszości); wyraża emocje, 

upodobania, negocjuje. 

PRZETWARZANIE TEKSTU 

 Przekazuje w języku obcym 

informacje zawarte w materiale 

wizualnym i audiowizualnym. 

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim.  

 

 Swobodnie i bezbłędnie przekazuje 

w języku angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim.  

 

INNE 

 Współpracuje w grupie 

 Efektywnie wykorzystuje techniki 

samodzielnej pracy nad językiem. 

 Samodzielnie korzysta ze strategii 

komunikacyjnych. 

 Z powodzeniem samodzielnie 

korzysta ze źródeł informacji w 

języku angielskim. 

 Wykazuje wrażliwość 

międzykulturową oraz świadomość 

związku między kulturami. 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności takie jak: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie, świadomość kulturowa i rozwijanie 

samodzielności podlegają ocenie w każdym rozdziale. 

 Język niemiecki-Klasa IV (Wir Smart 1) 
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Wiedza i umiejętności ucznia-wymagania 

 podstawowe                                ponadpodstawowe 

 Guter Start Uczeń potrafi 

 

 

 

 

 

 z pomocą nauczyciela 

odszukać na mapie kraje 

niemieckiego obszaru 

językowego; 

 odróżnić język niemiecki od 

innych języków europejskich; 

 rozpoznać elementy kolażu 

(internacjonalizmy): osoby, 

przedmioty, obiekty, marki, 

znaki firmowe, krajobrazy, 

zjawiska kulturowe; 

 z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów  rozwiązać 

zagadkę językową; 

 z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów  

odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące materiału 

odsłuchowego, powiązane  

z materiałem ilustracyjnym. 

 samodzielnie odszukać na mapie 

kraje niemieckiego obszaru 

językowego; 

 odróżnić język niemiecki od 

innych języków europejskich; 

 rozpoznać elementy kolażu 

(internacjonalizmy): osoby, 

przedmioty, obiekty, marki, 

znaki firmowe, krajobrazy, 

zjawiska kulturowe i podać ich 

niemieckie nazwy; 

 samodzielnie rozwiązać zagadkę 

językową; 

 samodzielnie odpowiedzieć na 

pytanie dotyczące materiału 

odsłuchowego,  powiązane  

z materiałem ilustracyjnym. 

  zrozumieć selektywnie treść 

krótkiego opowiadania; 

 wymienić nazwy niektórych 

ważniejszych obiektów w 

mieście (internacjonalizmy); 

 zapytać, gdzie co się znajduje; 

  

 zrozumieć szczegółowo treść 

krótkiego opowiadania; 

 wymienić nazwy wszystkich 

ważniejszych obiektów w 

mieście (internacjonalizmy); 

 samodzielnie rozwiązać zagadkę 

językową; 

 udzielić informacji na temat 

położenia obiektów w mieście; 

  wymienić nazwy większości 

poznanych artykułów 

spożywczych; 

 z pomocą nauczyciela 

odpowiedzieć na pytanie Was 

fehlt? 

 wymienić nazwy wszystkich 

poznanych artykułów 

spożywczych; 

 samodzielnie odpowiedzieć na 

pytanie Was fehlt?; 

  wymienić nazwy niektórych 

zwierząt egzotycznych; 

 z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów dopasować 

nazwy polskie do ich 

niemieckich odpowiedników; 

 wymienić nazwy wszystkich 

poznanych zwierząt 

egzotycznych; 

 dopasować nazwy polskie do ich 

niemieckich odpowiedników; 
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 z pomocą nauczyciela 

zaśpiewać refren piosenki: 

Alle meine Tiere. 

 samodzielnie zaśpiewać refren 

piosenki: Alle meine Tiere. 

 

  z pomocą nauczyciela podać 

nazwy osób  

i rzeczy związanych z 

cyrkiem; 

 z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów znaleźć 

podobieństwa między 

językiem polskim a językami 

obcymi; 

 podać nazwy osób i rzeczy 

związanych z cyrkiem; 

 znaleźć podobieństwa między 

językiem polskim, a językami 

obcymi; 

 

 

 

 zrozumieć  polecenia 

formułowane przez 

nauczyciela, ale ilustrowane 

gestem  

i mimiką; 

 reagować na polecenia 

nauczyciela; 

 zrozumieć  polecenia formułowane 

przez nauczyciela w języku 

niemieckim i na nie reagować; 

Kapitel I 

„Hallo‘ 

 

 przywitać się, przedstawić się 

i pożegnać; 

 podać większość poznanych 

niemieckich imion żeńskich i 

męskich; 

 z pomocą nauczyciela 

powtórzyć niemiecki alfabet. 

 

 zrozumieć selektywnie krótki 

dialog ze słuchu; 

 przywitać się, przedstawić się  

i pożegnać;  

 sprawnie stosować  czasowniki: 

heißen  

i sein w pytaniach o imię; 

 prawidłowo wymawiać poznane 

niemieckie imiona żeńskie  

i męskie; 

 sprawnie powtórzyć niemiecki  

alfabet. 

  z pomocą nauczyciela 

powtórzyć liczebniki od 0 do 

20; 

 z trudnością zrozumieć ze 

słuchu wyniki Lotto; 

 z pomocą nauczyciela podać 

wyniki dodawania i 

odejmowania w zakresie  

0-20. 

 sprawnie posługiwać się 

liczbami od 0 do 20; 

 bez trudu zrozumieć ze słuchu 

wyniki Lotto; 

 sprawnie podać wyniki 

dodawania i odejmowania 

w zakresie 0-20; 

 użyć w grze zwrotu: Gewonnen!  

  zapytać o wiek i podać 

własny. 

 zapytać o wiek i podać własny. 
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  zrozumieć globalnie tekst 

ogłoszeń; 

  odnaleźć niektóre informacje 

dotyczące wieku, kraju 

pochodzenia i zainteresowań 

osób, które zamieściły 

ogłoszenia; 

  wymawiać poznane zwroty  

i wyrażenia. 

 zrozumieć selektywnie tekst 

ogłoszeń; 

 odnaleźć wszystkie informacje 

dotyczące wieku, kraju 

pochodzenia i zainteresowań 

osób, które zamieściły 

ogłoszenia; 

 fonetycznie poprawnie 

wymawiać i akcentować poznane 

zwroty i wyrażenia. 

  zrozumieć globalnie tekst 

piosenki ze słuchu; 

 uzupełnić w tekście niektóre 

brakujące wyrazy; 

 z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów zaśpiewać 

piosenkę; 

 wykonać zadania przydzielone 

przez grupę. 

 zrozumieć selektywnie tekst 

piosenki ze słuchu; 

 uzupełnić w tekście wszystkie 

brakujące wyrazy; 

 zaśpiewać piosenkę 

samodzielnie i poprawnie 

fonetycznie; 

 skutecznie współdziałać  

w grupie. 

 

   

 

 wykonać niektóre zadania 

kontrolne; 

 z pomocą nauczyciela 

dokonać samooceny. 

 wykonać wszystkie zadania 

kontrolne; 

 rozpoznać popełnione błędy; 

 dokonać samooceny. 

Kapitel 2 

Das ist meine 

Familie 

 wymienić członków swojej 

najbliższej rodziny. 

 

 samodzielnie przedstawić 

członków swojej najbliższej 

rodziny; 

 swobodnie stosować zaimek 

dzierżawczy mein(e), dein(e).   

  z pomocą nauczyciela 

przedstawić inne osoby  

i określić ich stopień 

pokrewieństwa. 

 samodzielnie przedstawić inne 

osoby i określić ich stopień 

pokrewieństwa; 

 swobodnie stosować czasownik 

sein w 3. os. lp. i 1. os. lm. 

  zadawać pytania i udzielać 

krótkich informacji na temat 

rodziny; 

 odpowiadać na pytania 

twierdząco  

i przecząco.  

 sprawnie zdobywać i udzielać 

pełnych informacji na temat 

rodziny;  

 sporządzić krótką notatkę na 

temat swojej rodziny, podając 

imiona i stopnie pokrewieństwa. 

  odnaleźć niektóre informacje 

dotyczące członków rodziny  

i ich zawodów 

 odnaleźć wszystkie informacje 

dotyczące członków rodziny  

i ich zawodów; 
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Kapitel 3 

Hast du 

Geschwister? 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o rodzeństwo. 

 

 samodzielnie pytać i udzielać 

informacji na temat rodzeństwa; 

 sprawnie stosować czasownik 

haben, a także rodzajnik 

nieokreślony w bierniku. 

  z pomocą nauczyciela 

charakteryzować członków 

rodziny, stosując niektóre 

poznane przymiotniki. 

 charakteryzować członków 

rodziny, sprawnie stosując 

poznane przymiotniki; 

 inicjować i podtrzymać rozmowę 

na temat rodziny. 

  wymienić liczebniki powyżej 

20; 

 zapytać o numer telefonu 

rówieśnika i osobę dorosłą. 

 sprawnie stosować liczebniki 

powyżej 20; 

 zapytać o numer  telefonu 

rówieśnika i osobę dorosłą; 

 sprawnie stosować w pytaniach 

formę grzecznościową. 

  napisać niektóre niemieckie 

imiona żeńskie i męskie; 

 z trudnością rozumieć 

selektywnie tekst piosenki ze 

słuchu i połączyć ze sobą 

podane informacje; 

 z pomocą nauczyciela i innych 

uczniów zaśpiewać piosenkę. 

 

 samodzielnie napisać wszystkie 

poznane niemieckie imiona 

żeńskie i męskie; 

 charakteryzować członków 

rodziny, sprawnie stosując 

poznane przymiotniki; 

 zrozumieć selektywnie tekst 

piosenki ze słuchu i bez trudu 

połączyć ze sobą podane 

informacje;  

 samodzielnie zaśpiewać 

piosenkę. 

Kapitel 4 

Wo wohnt ihr? 

 

 z pomocą nauczyciela zapytać 

o adres zamieszkania i adres 

poczty elektronicznej. 

 

 sprawnie stosować czasownik 

wohnen w lp. i lm. 

 samodzielnie pytać o adres 

zamieszkania i adres poczty 

elektronicznej. 

  z pomocą nauczyciela określić 

położenie niemieckich miast; 

 podać swój adres 

zamieszkania.  

 samodzielnie określić położenie 

niemieckich miast; 

 wskazać wybrane miasta na 

mapie Niemiec, Austrii, 

Szwajcarii i Liechtensteinie; 

 wymienić nazwy krain 

geograficznych i kierunków 

świata; 

 podać kraj i adres zamieszkania.  
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   z pomocą nauczyciela pytać 

rówieśników o ich miejsce 

zamieszkania, adres 

zamieszkania i elektroniczny 

oraz numer telefonu; 

 z trudnością odpowiadać na 

pytania dotyczące danych 

osobowych. 

 samodzielnie zdobywać  

i udzielać informacji na temat 

danych osobowych; 

 inicjować i podtrzymać rozmowę 

na temat miejsca zamieszkania, 

adresu zamieszkania  

i elektronicznego oraz numeru 

telefonu. 

  odnaleźć niektóre informacje 

dotyczące położenia miast; 

 odnaleźć wszystkie informacje 

dotyczące położenia miast; 

  wymienić nazwy niektórych 

miast leżących w Niemczech, 

Austrii, Szwajcarii  

i Liechtenstein 

 uzupełnić niektóre luki  

w tekście; 

 z pomocą innych uczniów 

napisać dwie nowe zwrotki. 

 wymienić nazwy wszystkich 

poznanych miast krajów 

niemieckiego obszaru 

językowego; 

 uzupełnić wszystkie luki  

w tekście; 

 samodzielnie napisać dwie nowe 

zwrotki. 

Kapitel V 

Das Haus von 

Familie Malin 

 

 wymienić nazwy niektórych 

pomieszczeń w domu; 

 opisać pomieszczenia z 

użyciem kilku poznanych 

przymiotników. 

 nazwać i scharakteryzować 

poszczególne pomieszczenia  

w domu; 

 sprawnie stosować wszystkie 

poznane przymiotniki i zaimek 

osobowy. 

  wymienić nazwy kilku mebli; 

 zapytać o konkretny 

przedmiot. 

 nazwać wszystkie poznane 

meble i przedmioty codziennego 

użytku; 

 zapytać o konkretny mebel lub 

przedmiot codziennego użytku  

i opisać go. 

 

 

 pytać o pomieszczenia  

i znajdujące się w nich 

przedmioty. 

 odpowiadać twierdząco na 

pytania; 

 z pomocą nauczyciela 

udzielać odpowiedzi 

przeczących. 

 samodzielnie zdobywać  

i udzielać informacji na temat 

pomieszczeń i znajdujących się 

w nich przedmiotów; 

 sprawnie stosować przeczenie 

kein, keine, kein.  

  odnaleźć niektóre informacje 

dotyczące mebli; 

 odnaleźć wszystkie informacje 

dotyczące mebli; 



 

123 
 

Kapitel VI 

Ein Besuch 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o samopoczucie rówieśnika  

i osobę dorosłą. 

 

 samodzielnie zapytać  

o samopoczucie rówieśnika  

i osobę dorosłą; 

 sprawnie stosować zwroty 

określające samopoczucie. 

  wymienić nazwy niektórych 

napojów; 

 zapytać, kto co pije; 

 powiedzieć, które z nich pije 

chętnie. 

 zastosować w pytaniach nazwy 

wszystkich poznanych napojów; 

 powiedzieć, które z nich pije 

chętnie, a które chętniej; 

 sprawnie stosować czasownik 

trinken. 

  z pomocą nauczyciela 

zaproponować coś do picia 

rówieśnikowi i osobie 

dorosłej; 

 nazwać niektóre naczynia do 

serwowania napojów; 

 z trudnością stosować  

w pytaniach czasownik 

mögen. 

 samodzielnie zaproponować coś 

do picia rówieśnikowi  i osobie 

dorosłej; 

 sprawnie stosować określenie 

sposobów serwowania 

poznanych napojów; 

 sprawnie stosować czasownik 

mögen w pytaniach 

i odpowiedziach. 

  odnaleźć w tekście niektóre 

niemieckie odpowiedniki 

polskich nazw potraw  

i napojów. 

 odnaleźć w tekście wszystkie 

niemieckie odpowiedniki 

polskich nazw potraw  

i napojów; 

Kapitel VII 

Mautzi, unsere 

Katze 

 wymienić nazwy niektórych  

z poznanych zwierząt 

domowych 

 wymienić nazwy wszystkich 

poznanych zwierzęta domowe. 

  z pomocą nauczyciela zapytać, 

kto ma jakie zwierzę domowe; 

 z pomocą nauczyciela 

odpowiadać na pytania 

stosując rodzajnik 

nieokreślony w bierniku  

i przeczenie kein/keine/kein  

w bierniku i liczbie mnogiej. 

 zapytać o posiadanie zwierząt 

domowych; 

 odpowiedzieć twierdząca lub 

przecząco, sprawnie stosując 

rodzajnik nieokreślony  

w bierniku i przeczenie 

kein/keine/kein w bierniku  

i liczbie mnogiej. 

  opowiedzieć krótko o swoich 

zwierzętach domowych; 

 wymienić nazwy niektórych 

zwierząt w liczbie mnogiej;  

 napisać krótką notatkę  

o swoim zwierzątku. 

 opowiedzieć szczegółowo  

o swoich zwierzętach domowych 

– czym się charakteryzują i czym 

się odżywiają; 

 napisać szczegółową notatkę  

o swoim zwierzątku; 

 sprawnie stosować nazwy 

zwierząt w liczbie mnogiej; 
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 sprawnie stosować czasownik 

mögen; 

  zidentyfikować niektóre 

zwierzęta egzotyczne, o 

których mowa w tekście 

 zidentyfikować wszystkie 

zwierzęta egzotyczne, o których 

mowa w tekście 

  nazwać niektóre zwierzęta  

w liczbie pojedynczej  

i mnogiej;  

 krótko je scharakteryzować; 

 powiedzieć, co jest ich 

ulubionym pokarmem; 

 zrozumieć globalnie tekst 

piosenki ze słuchu; 

 z pomocą innych uczniów 

zaznaczyć właściwy obrazek; 

 wykonać zadanie przydzielone 

przez grupę. 

 zrozumieć treść SMSa  

i uzupełnić jego treść; 

 nazwać wszystkie poznane 

zwierzęta w lp. i lm.; 

 scharakteryzować je 

szczegółowo; 

 szczegółowo rozumieć tekst 

piosenki ze słuchu; 

 bez trudu zaznaczyć właściwy 

obrazek; 

 skutecznie współdziałać  

w grupie. 

  

Kapitel VIII 

Die Nachbarn von 

Familie Malin 

 zrozumieć globalnie krótki  

tekst pisany; 

 znaleźć w nim niektóre 

potrzebne informacje; 

 z pomocą nauczyciela określić 

swoje pochodzenie i zapytać  

o pochodzenie innych osób; 

 wymienić nazwy niektórych 

europejskich państw. 

 zrozumieć selektywnie krótki 

tekst pisany; 

 znaleźć w nim wszystkie 

potrzebne informacje; 

 samodzielnie określić swoje 

pochodzenie i zapytać  

o pochodzenie innych osób; 

 wymienić nazwy wszystkich 

poznanych państw; 

 sprawnie stosować czasownik 

kommen i przyimek aus. 

 

 

 wymienić nazwy niektórych  

poznanych języków; 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

i powiedzieć, jakim językiem 

mówi się w danym kraju. 

 stosować nazwy wszystkich 

poznanych języków w pytaniach 

i odpowiedziach; 

 samodzielnie zapytać  

i powiedzieć, jakim językiem 

mówi się w danym kraju; 

 sprawnie stosować czasownik 

sprechen i zaimek man. 

  zrozumieć pytanie dotyczące  

znajomości języków obcych  

i krótko na nie odpowiedzieć; 

 z trudnością stosować 

czasownik sprechen. 

 samodzielnie zdobywać  

i udzielać informacji na temat 

znajomości języków obcych; 

 sprawnie stosować czasownik 

sprechen i zaimek man. 
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Język niemiecki klasa V (Wir Smart 2) 

Wiedza i umiejętności ucznia-wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń potrafi 

Kapitel I 

Essen und Trinken 

 z pomocą nauczyciela podać 

nazwy artykułów spożywczych 

i napojów, 

 z pomocą nauczyciela zapytać,  

co jedzą/piją ich rówieśnicy  

w czasie przerwy, 

 z pomocą nauczyciela 

odpowiadać na pytania 

dotyczące drugiego śniadania. 

 podać poprawne nazwy 

artykułów spożywczych  

i napojów, 

 samodzielnie zapytać, co 

jedzą/piją ich rówieśnicy  

w czasie przerwy, 

 odpowiadać na pytania 

dotyczące drugiego śniadania. 

 

 

 z pomocą nauczyciela zapytać, 

czy ktoś jest głodny lub ma 

pragnienie, 

 z niewielkimi trudnościami 

odpowiedzieć na pytanie: Hast 

du Hunger/Durst?, 

 stosować czasownik essen 

i trinken. 

 samodzielnie zapytać, czy ktoś 

jest głodny lub ma pragnienie, 

 poprawnie odpowiedzieć na 

pytanie: Hast du Hunger/Durst? 

 poprawnie stosować czasownik 

essen i trinken. 

 

 

 z pomocą nauczyciela 

zaproponować posiłek/napój, 

 wyrazić swoje upodobania  

i życzenia związane 

z jedzeniem i piciem, 

 stosować czasownik mögen  

w pytaniach i odpowiedziach, 

 używać przeczenia : 

kein/keine/kein w bierniku. 

 samodzielnie zaproponować 

posiłek/napój, 

 poprawnie wyrazić swoje 

upodobania, życzenia związane  

z jedzeniem i piciem, 

 sprawnie stosować czasownik 

mögen w pytaniach  

i odpowiedziach, 

 swobodnie i poprawnie używać 

przeczenia: kein/keine/kein  

w bierniku. 

 

 

 zrozumieć składane 

zamówienie oraz cenę posiłku, 

 z pomocą nauczyciela zamówić 

posiłek i zapytać o jego cenę. 

 samodzielnie zamówić posiłek  

i zapytać o jego cenę, 

 ułożyć dialog wg schematu, 

 prawidłowo stosować 

czasowniki essen, trinken, 

kosten, nehmen. 

 

 

 zrozumieć globalnie treść 

wypowiedzi na czacie, 

 odnaleźć niektóre informacje 

dotyczące posiłków i napojów, 

 

 

 zrozumieć selektywnie treść 

wypowiedzi na czacie,  

 odnaleźć wszystkie informacje 

dotyczące posiłków i napojów, 

 nawiązać i podtrzymać rozmowę 

dotyczącą posiłków i napojów 

spożywanych w czasie przerwy. 
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Kapitel II 

Die Schule. 

 z pomocą nauczyciela podać 

nazwy przyborów szkolnych  

w liczbie pojedynczej 

i mnogiej.  

 samodzielnie podać nazwy 

przyborów szkolnych w liczbie 

pojedynczej i mnogiej.  

  z pomocą nauczyciela zapytać  

o nazwę i ilość przyborów 

szkolnych. 

 samodzielnie zapytać o nazwę  

i ilość przyborów szkolnych. 

 

 

 z pomocą nauczyciela zapytać, 

czego ktoś potrzebuje lub czego 

szuka, 

 z pomocą nauczyciela wyrazić 

potrzebę posiadana danej 

rzeczy, 

 stosować czasownik brauchen  

i suchen, 

 z trudnością odmieniać 

rzeczownik z rodzajnikiem 

określonym i nieokreślonym  

w mianowniku i bierniku. 

 poprawnie zapytać, czego ktoś 

potrzebuje lub czego szuka, 

 samodzielnie wyrazić potrzebę 

posiadana danej rzeczy, 

 poprawnie stosować czasownik 

brauchen i suchen, 

 sprawnie odmieniać rzeczownik  

z rodzajnikiem określonym  

i nieokreślonym w mianowniku  

i bierniku. 

  nazywać niektóre dni tygodnia 

i przedmioty szkolne, 

 z pomocą nauczyciela 

przedstawić swój plan lekcji.  

 samodzielnie nazywać wszystkie 

dni tygodnia i przedmioty 

szkolne, 

 samodzielnie przedstawić swój 

plan lekcji, 

 prowadzić dialog wg podanego 

schematu.  

 
 z pomocą nauczyciela zapytać, 

co sądzą inni o danym 

przedmiocie szkolnym, 

 wyrazić pozytywną/negatywną 

opinię o przedmiotach 

szkolnych, 

 stosować niektóre z poznanych 

przymiotników.  

 samodzielnie zapytać, co sądzą 

inni o danym przedmiocie 

szkolnym, 

 prawidłowo wyrazić 

pozytywną/negatywną opinię 

o przedmiotach szkolnych, 

 swobodnie stosować poznane 

przymiotniki, 

 poprawnie stosować czasownik 

finden. 

 

 

 zrozumieć globalnie treść listu, 

 z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów określić, która  

z zawartych w tekście 

informacji jest prawdziwa,  

a która fałszywa, 

 zrozumieć selektywnie treść 

listu, 

 samodzielnie określić, która  

z zawartych w tekście informacji 

jest prawdziwa, a która 

fałszywa, 

 nawiązać i podtrzymać rozmowę 

na temat planu lekcji, dni 

tygodnia i przedmiotów 

szkolnych. 
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Kapitel III 

Massmedien 
 z pomocą nauczyciela zapytać 

o upodobania związane  

z telewizją i określić własne, 

 stosować niektóre z poznanych 

zwrotów. 

 swobodnie zapytać o 

upodobania związane z telewizją 

i określić własne, 

 sprawnie stosować poznane 

zwroty. 

  z pomocą nauczyciela zapytać  

o ulubiony program telewizyjny 

rówieśnika i osobę dorosłą, 

 przedstawić swoje ulubione 

audycje telewizyjne, 

 zastosować czasownik sehen  

w zdaniu. 

 poprawnie zapytać o ulubiony 

program telewizyjny rówieśnika 

i osobę dorosłą, 

 samodzielnie i swobodnie 

opowiadać o swoich ulubionych 

audycjach telewizyjnych, 

 sprawnie używać czasownika 

sehen. 

 
 z pomocą nauczyciela zapytać o 

opinię na temat danej audycji 

telewizyjnej i wyrazić własną, 

 stosować niektóre z poznanych 

przymiotników, 

 z trudnością stosować poznane 

formy zaimka osobowego. 

 samodzielnie zapytać o opinię 

na temat danej audycji 

telewizyjnej i wyrazić własną, 

 poprawnie stosować poznane 

przymiotniki, 

 sprawnie używać poznane formy 

zaimka osobowego. 

  z trudnością określać czas 

zegarowy, 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o porę emisji niektórych 

audycji telewizyjnych, 

 podać godzinę nadawania 

niektórych programów 

telewizyjnych, 

 stosować zwrot: es gibt.  

 samodzielnie zapytać o porę 

emisji różnych audycji 

telewizyjnych i podać dokładną 

godzinę ich nadawania, 

 sprawnie stosować zwrot es gibt  

i rzeczowniki z rodzajnikiem 

nieokreślonym w bierniku. 

  napisać krótki tekst o swoich 

upodobaniach związanych  

z telewizją, 

 napisać krótki tekst o swoich 

upodobania związanych  

z telewizją, 

  z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów określać czas 

zegarowy w sposób oficjalny, 

 z pomocą nauczyciela podać 

nazwy programów 

telewizyjnych i gatunków 

filmowych. 

 poprawnie określać czas 

zegarowy sposób oficjalny, 

 podać nazwy programów 

telewizyjnych i gatunków 

filmowych,  

Kapitel IV 

Mein Alltag 

 z pomocą nauczyciela zapytać, 

która jest godzina, z trudnością 

określać czas zegarowy, 

 stosować poznane zwroty. 

 samodzielnie zapytać, która jest 

godzina i udzielić odpowiedzi, 

 swobodnie i poprawnie stosować 

poznane zwroty. 
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  z pomocą nauczyciela zadawać 

pytania dotyczące przebiegu 

dnia, 

 z pomocą nauczyciela udzielać 

odpowiedzi na temat przebiegu 

dnia, 

 zastosować czasownik fahren  

i czasowniki rozdzielnie 

złożone. 

 zadawać pytania dotyczące 

przebiegu dnia i udzielać na nie 

odpowiedzi, 

 prawidłowo zastosować 

czasownik fahren i czasowniki 

rozdzielnie złożone. 

 

 

 z pomocą nauczyciela opisać 

ustnie i pisemnie przebieg 

swojego dnia, 

 z trudnością zastosować 

czasownik fahren i czasowniki 

rozdzielnie złożone. 

 swobodnie i poprawnie opisać 

ustnie i pisemnie przebieg 

swojego dnia, 

 prawidłowo zastosować 

czasownik fahren i czasowniki 

rozdzielnie złożone. 

  z pomocą nauczyciela określać 

pory dnia i formy spędzania 

wolnego czasu,  

 podać niektóre z poznanych 

nazw instytucji publicznych, 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o czynności wykonywane  

o określonej porze dnia, 

 z pomocą nauczyciela 

powiedzieć, dokąd udaje się  

o określonej porze dnia. 

 poprawnie określać pory dnia  

i formy spędzania wolnego 

czasu,  

 podać wszystkie poznane nazwy 

instytucji publicznych, 

 samodzielnie zapytać  

o czynności wykonywane  

o określonej porze dnia, 

 powiedzieć, dokąd udaje się  

o określonej porze dnia. 

  z pomocą nauczyciela określać 

pory dnia i formy spędzania 

wolnego czasu,  

 z pomocą nauczyciela 

przedstawić swój tygodniowy 

plan zajęć. 

 poprawnie określać pory dnia  

i formy spędzania wolnego 

czasu,  

 swobodnie przedstawić swój 

tygodniowy plan zajęć. 

Kapitel V  

Mein Hobby 

 nazwać niektóre z poznanych 

dyscyplin sportowych, 

 z pomocą nauczyciela 

odpowiadać na pytanie o 

hobby.  

 nazwać dyscypliny sportowe, 

 swobodnie odpowiadać na 

pytanie dotyczące 

zainteresowań. 

  z pomocą nauczyciela określić 

poziom swoich umiejętności 

lub ich brak, 

 z pomocą nauczyciela zapytać 

inne osoby o poziom ich 

umiejętności, 

 stosować czasownik können. 

 samodzielnie określić poziom 

swoich umiejętności lub ich 

brak, 

 zapytać inne osoby o poziom ich 

umiejętności, 

 rozróżniać warianty 

semantyczne czasownika können 

i poprawnie go stosować. 
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  z pomocą nauczyciela wyrazić 

życzenie związane z realizacją 

swoich zainteresowań, 

 z pomocą nauczyciela wyrazić 

konieczność wykonania 

pewnych zadań związanych ze 

swoim hobby, 

 z trudnością stosować 

czasowniki modalne wollen  

i müssen. 

 poprawnie wyrazić życzenie 

związane z realizacją swoich 

zainteresowań, 

 poprawnie wyrazić konieczność 

wykonania pewnych zadań 

związanych ze swoim hobby, 

 sprawnie stosować czasowniki 

modalne wollen i müssen. 

  z pomocą nauczyciela nazywać 

niektóre elementy sprzętu 

sportowego i odzieży, 

 z pomocą nauczyciela wyrazić 

potrzebę posiadania danego 

przedmiotu, 

 z trudnością stosować 

czasownik brauchen 

 i rzeczownik z rodzajnikiem 

nieokreślonym w bierniku.  

 poprawnie nazywać poznane 

elementy sprzętu sportowego  

i odzieży, 

 swobodnie wyrazić potrzebę 

posiadania danego przedmiotu, 

 prawidłowo stosować czasownik 

brauchen i rzeczownik  

z rodzajnikiem nieokreślonym  

w bierniku. 

 

  z pomocą nauczyciela opisać 

ustnie  

swój sposób spędzania czasu 

wolnego, 

 przyporządkować pytaniom 

poprawne odpowiedzi.  

 opisać ustnie i pisemnie, jak 

spędza czas wolny, 

 nawiązać i podtrzymać rozmowę 

na temat form spędzania 

wolnego czasu.  

 

  nazwać niektóre z poznanych 

przedmiotów i części 

garderoby, 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o oraz określić właściciela 

jakiegoś przedmiotu, 

 z trudnością stosować zaimek 

dzierżawczy w mianowniku. 

 prawidłowo nazwać wszystkie 

poznane przedmioty i części 

garderoby, 

 samodzielnie zapytać o oraz 

określić właściciela jakiegoś 

przedmiotu, 

 powiedzieć, że dana rzecz jest 

lub nie jest jego własnością, 

 poprawnie stosować czasownik 

gehören i zaimek dzierżawczy  

w mianowniku. 

  zapytać, kto czego szuka, 

 wyrazić potrzebę odnalezienia 

danej rzeczy, 

 nazwać kolory, 

 z trudnością stosować zaimek 

dzierżawczy w bierniku. 

 zapytać i wyrazić potrzebę 

odnalezienia danej rzeczy, 

 określić kolor ubrań i różnych 

przedmiotów, 

 poprawnie stosować Zaimek 

dzierżawczy w bierniku. 
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Kapitel VI 

Ferienplane 

 

 podać niektóre z poznanych 

nazw państw, miast i krain 

geograficznych, 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o cel podróży i udzielić 

odpowiedzi. 

 poprawnie stosować nazwy 

poznanych państw, miast i krain 

geograficznych. 

 samodzielnie zapytać o cel 

podróży i udzielić odpowiedzi, 

poprawnie stosując przyimki i 

zwroty. 

  poprawnie stosować niektóre z 

poznanych nazw państw, miast  

i krain geograficznych, 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o powód wyjazdu do danego 

miejsca i uzasadnić go. 

 poprawnie stosować nazwy 

poznanych państw, miast i krain 

geograficznych, 

 samodzielnie zapytać o powód 

wyjazdu do danego miejsca 

i uzasadnić go. 

  z pomocą nauczyciela nazwać 

pory roku i miesiące, 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o termin wyjazdu i udzielić 

odpowiedzi. 

 poprawnie nazwać pory roku  

i miesiące, 

 samodzielnie zapytać o termin 

wyjazdu i udzielić odpowiedzi. 

  nazwać niektóre zjawiska 

atmosferyczne, 

 z pomocą nauczyciela zapytać  

o pogodę i udzielić odpowiedzi. 

 prawidłowo nazwać poznane 

zjawiska atmosferyczne, 

 samodzielnie zapytać o pogodę  

i udzielić odpowiedzi, 

 prawidłowo użyć zwrotu Es ist 

… 

  pytać o plany wakacyjne, 

 dopasować odpowiedzi do 

podanych pytań, 

 z trudnością stosować zaimki 

pytające i poznane zwroty.  

 rozmawiać na temat swoich 

planów wakacyjnych, 

 sprawnie stosować zaimki 

pytające i poznane zwroty. 

Kapitel VII 

Geburtstagsparty 

Am Sonntag hat 

Tina Geburtstag. 

 z pomocą innych uczniów 

zaśpiewać piosenkę 

urodzinową, 

 z trudnością wymawiać 

liczebniki w postaci dat 

rocznych, 

 z pomocą nauczyciela podać 

swój rok urodzenia. 

 samodzielnie zaśpiewać 

piosenkę urodzinową, 

 poprawnie wymawiać liczebniki 

w postaci dat rocznych, 

 poprawnie stosować pytanie 

Wann bist du geboren? 

 samodzielnie podać swój rok 

urodzenia. 

  z pomocą nauczyciela zapytać  

o datę urodzenia i udzielić 

odpowiedzi, 

 z trudnością określić daty świąt 

i innych ważnych dni. 

 samodzielnie zapytać o datę 

urodzenia i poprawnie udzielić 

odpowiedzi, 

 znaleźć w kalendarzu  

i poprawnie określić daty świąt  

i innych ważnych dni 

 poprawnie stosuje czasownik 

werden. 
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  zrozumieć globalnie tekst 

zaproszenia, 

 znaleźć w tekście niektóre  

z potrzebnych informacji, 

 z pomocą nauczyciela zaprosić 

gości na swoje urodziny, 

 z trudnością przyjąć /odrzucić 

zaproszenie innych osób, 

 z trudnością stosować 

czasownik sollen. 

 znaleźć w tekście potrzebne 

informacje, 

 samodzielnie zaprosić gości na 

swoje urodziny, 

 poprawnie przyjąć /odrzucić 

zaproszenie innych osób, 

 poprawnie wydawać polecenia, 

 poprawnie stosować czasownik 

modalny sollen i tryb 

rozkazujący czasowników w 2. 

os. l. poj. 

  z pomocą nauczyciela zapytać, 

dla kogo jest dany prezent,  

 z niewielkimi trudnościami 

powiedzieć dla kogo 

przeznaczony jest dany prezent,  

 złożyć bardzo krótkie życzenia 

urodzinowe.  

 samodzielnie zapytać, dla kogo 

jest dany prezent,  

 poprawnie powiedzieć dla kogo 

przeznaczony jest dany prezent,  

 złożyć życzenia urodzinowe, 

stosując poznane słownictwo. 

Sankt Martin. 
Uczeń rozumie legendę o świętym 

Marcinie, śpiewa w grupie piosenkę 

„Ich geh’ mit meiner Laterne”, 

wyszukuje w Internecie informacji 

o Świętym, współpracuje w grupie. 

Uczeń rozumie legendę o świętym 

Marcinie, przedstawia zwyczaje 

świętomarcińskie, śpiewa 

samodzielnie piosenkę „Ich geh’ mit 

meiner Laterne”, wyszukuje w 

internecie informacji o Świętym, 

odgrywa scenki z legendy o św. 

Marcinie. 

Es weihnachtet. 
Uczeń rozumie globalnie tekst  

o jarmarkach bożonarodzeniowych, 

pracuje w grupie, śpiewa z uczniami 

„Stille Nacht.” 

Uczeń rozumie selektywnie tekst  

o jarmarkach bożonarodzeniowych, 

pracuje w grupie, śpiewa samodzielnie 

„Stille Nacht.” 

Język niemicki-Klasa VI (Wir Smart 3) 

Wiedza i umiejętności ucznia-wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Kapitel I Korperteile 

  z pomocą nauczyciela nazwać 

części ciała. 

 samodzielnie podać nazwy 

części ciała. 

  nazywać niektóre dolegliwości, 

 z pomocą nauczyciela zapytać, 

jak się ktoś czuje i co mu 

dolega,  

 powiedzieć, jak się czuje i co 

mu dolega z pomocą 

nauczyciela. 

 poprawnie nazwać choroby  

i dolegliwości,  

 swobodnie pytać i odpowiadać 

na pytanie o to, jak się czuje i co 

mu dolega. 
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  z pomocą nauczyciela zapytać  

i powiedzieć, co dolega innym 

osobom, 

 częściowo poprawnie stosować 

rzeczowniki i zaimki osobowe 

w celowniku. 

 swobodnie pytać i powiedzieć, 

co dolega innym osobom, 

 poprawnie stosować 

rzeczowniki i zaimki osobowe w 

celowniku. 

 

 

 

 nazwać niektóre lekarstwa, 

 z pomocą nauczyciela udzielić 

rady  innym osobom, co 

powinny zrobić w przypadku 

złego samopoczucia, 

 częściowo poprawnie stosować 

tryb rozkazujący. 

 nazwać lekarstwa, 

 udzielić rady innym osobom, co 

powinny zrobić w przypadku 

złego samopoczucia, 

 stosować tryb rozkazujący. 

  z pomocą nauczyciela 

przyporządkować słownictwo 

odpowiednim kategoriom, 

 z pomocą nauczyciela nawiązać 

i podtrzymać rozmowę na temat 

dolegliwości i chorób. 

 przyporządkować słownictwo 

odpowiednim kategoriom, 

 nawiązać i podtrzymać 

rozmowę na temat dolegliwości 

i chorób. 

  zrozumieć globalnie treść listów 

do redakcji,  

 z pomocą nauczyciela lub 

innych uczniów nawiązać i 

podtrzymać rozmowę dotyczącą 

problemów zdrowotnych, 

 opisać w e-mailu swój stan 

zdrowia. 

 zrozumieć selektywnie treść 

listów do redakcji,  

 nawiązać i podtrzymać 

rozmowę dotyczącą problemów 

zdrowotnych, 

 opisać w e-mailu swój stan 

zdrowia, 

Kapitel II 

Gesundheit 

 z pomocą nauczyciela podać 

sposoby dbania o zdrowie, 

 wymienić niektóre okoliczniki 

czasu. 

 zapytać kolegę/koleżankę, w 

jaki sposób on/ona dba o swoje 

zdrowie, 

 opowiedzieć, w jaki sposób dba 

o swoje zdrowie, 

 stosować okoliczniki czasu. 

  powiedzieć, co muszą robić, co 

im wolno, a czego nie wolno 

robić, 

 poprosić o pozwolenie, 

 częściowo poprawnie stosować 

czasownik dürfen i schaden. 

 prosić o pozwolenie, 

 poprawnie odmienić czasownik 

dürfen w czasie teraźniejszym, 

  poprawnie stosować czasownik 

schaden w zdaniu. 

  powiedzieć, w jaki sposób 

odżywiają się inne osoby. 

 powiedzieć, w jaki sposób 

odżywiają się inne osoby. 

  częściowo poprawnie tworzyć 

zdania ze spójnikiem denn. 

 zapytać o powód jakiegoś 

działania/stanu, 

 podać uzasadnienie, 

 stosować spójnik denn. 
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  rozumieć niektóre informacje w 

tabeli kalorii, 

 z pomocą nauczyciela napisać 

przykładowe menu, 

 rozumieć globalnie przepis 

kulinarny. 

 interpretować tabelę kalorii, 

 napisać przykładowe menu, 

 rozumieć szczegółowo przepis 

kulinarny, 

 napisać własny przepis 

kulinarny. 

  rozumieć globalnie treść listu, 

 z pomocą nauczyciela napisać 

list i udzielić rady, 

 rozumieć selektywnie treść listu, 

 napisać list i udzielić rady, 

 

Kapitel III 

Was ist passiert? 

 dopasować tekst do obrazków, 

 znaleźć właściwe uzupełnienie 

zdań w czasie przeszłym, 

 częściowo poprawnie tworzyć 

imiesłów Partizip Perfekt. 

 dopasować tekst do obrazków, 

 znaleźć właściwe uzupełnienie 

zdań w czasie przeszłym, 

 tworzyć imiesłów Partizip 

Perfekt i czas przeszły Perfekt. 

  z pomocą nauczyciela opisać 

przebieg dnia. 

 opisać przebieg dnia. 

  z pomocą nauczyciela zapytać, 

kiedy coś się zdarzył 

 zapytać, kiedy coś się zdarzyło, 

  z pomocą nauczyciela 

opowiedzieć o wypadku na 

podstawie obrazków  

i podanego słownictwa,  

 opowiedzieć o wydarzeniach 

z przeszłości, 

 opowiedzieć o wypadku na 

podstawie obrazków i podanego 

słownictwa,  

 opowiedzieć o wydarzeniach  

z przeszłości 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

formy imiesłowu Partizip 

Perfekt, 

 samodzielnie i poprawnie 

tworzyć formy imiesłowu 

Partizip Perfekt, 

  podać niektóre informacje 

dotyczące Niemiec i Austrii. 

 podać podstawowe informacje 

dotyczące Niemiec i Austrii, 

 przygotować i przedstawić 

prezentację multimedialną 

o wybranym mieście. 

Kapitel IV 

Objekte in der 

Stadt. 

 nazwać niektóre lokale, sklepy, 

obiekty i instytucje życia 

publicznego, 

 z pomocą nauczyciela zapytać, 

gdzie się coś znajduje i udzielić 

odpowiedzi, 

 częściowo poprawnie stosować 

przyimki z celownikiem. 

 nazwać lokale, sklepy, obiekty 

i instytucje życia publicznego, 

 płynnie zapytać, gdzie się coś 

znajduje i udzielić odpowiedzi, 

 poprawnie stosować przyimki 

z celownikiem. 
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  nazwać niektóre lokale, sklepy, 

obiekty i instytucje życia 

publicznego, 

 z pomocą nauczyciela zapytać, 

gdzie się coś znajduje i udzielić 

odpowiedzi, 

 częściowo poprawnie stosować 

przyimki z celownikiem, 

 z pomocą nauczyciela umówić się 

na spotkanie i podać i/lub zapytać 

o miejsce spotkania. 

 nazwać lokale, sklepy, obiekty 

i instytucje życia publicznego, 

 płynnie zapytać, gdzie się coś 

znajduje i udzielić odpowiedzi, 

 poprawnie stosować przyimki 

z celownikiem, 

 umówić się na spotkanie i podać 

i/lub zapytać o miejsce spotkania. 

  nazwać niektóre lokale, sklepy, 

obiekty 

i instytucje życia publicznego, 

 z pomocą nauczyciela zapytać, 

gdzie się coś znajduje i udzielić 

odpowiedzi stosując zwroty: Ich 

weiß das.; Ich weiß nicht,  

 częściowo poprawnie stosować 

przyimki z celownikiem, 

 nazwać lokale, sklepy, obiekty 

i instytucje życia publicznego, 

 poprawnie stosować przyimki 

z celownikiem, 

 płynnie zapytać, gdzie się coś 

znajduje i udzielić odpowiedzi 

stosując zwroty: Ich weiß das.; 

Ich weiß nicht. 

  zapytać, gdzie można coś kupić, 

 odpowiedzieć na pytanie  

o miejsce zakupów. 

 zapytać, gdzie można coś kupić, 

 opowiedzieć, gdzie inne osoby 

robią zakupy. 

  częściowo poprawnie 

powiedzieć, co można kupić w 

danym sklepie. 

 płynnie odpowiadać na pytania, 

co można kupić w danym 

sklepie. 

  z pomocą nauczyciela 

zainicjować i prowadzić 

rozmowę na temat ulubionych 

miejsc spotkań, sklepów i lokali. 

 zainicjować i prowadzić 

rozmowę na temat ulubionych 

miejsc spotkań, sklepów i lokali. 

Kapitel V 

Wie komme 

ich…? 

 z pomocą nauczyciela 

zaproponować, przyjąć lub 

odrzucić propozycję wspólnego 

spędzenia czasu wolnego. 

 zaproponować, przyjąć lub 

odrzucić propozycję wspólnego 

spędzenia czasu wolnego. 

  z pomocą nauczyciela 

uzyskiwać i udzielać informacji 

na temat miejsc robienia 

zakupów i spędzania czasu 

wolnego, 

 częściowo poprawnie stosować 

przyimki określające położenie, 

 użyć przysłówki wo, wohin w 

pytaniach. 

 uzyskiwać i udzielać informacji 

na temat miejsc robienia 

zakupów i spędzania czasu 

wolnego, 

 poprawnie stosować przyimki 

określające położenie, 

 użyć przysłówki wo, wohin 

w pytaniach. 
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  z pomocą nauczyciela zapytać  

o drogę i udzielić informacji.  

 zapytać o drogę i udzielić 

informacji, 

 swobodnie prowadzić rozmowy 

dotyczące orientacji w terenie. 

  z pomocą nauczyciela zapytać  

o drogę i udzielić informacji, 

 częściowo poprawnie udzielić 

informacji na temat możliwości 

dojazdu do danego miejsca, 

 z pomocą nauczyciela opisać 

drogę ze szkoły do domu. 

 zapytać o drogę i udzielić 

informacji,  

 udzielić informacji na temat 

możliwości dojazdu do danego 

miejsca, 

 opisać drogę ze szkoły do domu. 

Kapitel VI 

Wo oder wohin? 

 

 

 z pomocą nauczyciela opisać 

sytuację przedstawioną na 

fotografii, 

 częściowo poprawnie określić 

położenie danego przedmiotu, 

 nazwać niektóre meble  

i przedmioty, 

 powiedzieć, gdzie dany 

przedmiot ma być umieszczony. 

 opisać sytuację przedstawioną 

na fotografii, 

 poprawnie określić położenie 

danego przedmiotu, 

 nazwać meble i przedmioty, 

 powiedzieć, gdzie dany 

przedmiot ma być umieszczony. 

 

  określić położenie danego 

przedmiotu, 

 wymienić niektóre przyimki 

miejsca, 

 częściowo poprawnie stosować 

czasowniki stehen, stellen, 

liegen, legen, hängen z 

okolicznikami miejsca. 

 określić położenie danego 

przedmiotu, 

 swobodnie tworzyć zadania 

z przyimkami miejsca, 

 poprawnie stosować czasowniki 

stehen, stellen, liegen, legen, 

hängen z okolicznikami miejsca. 

  nazwać niektóre meble  

i przedmioty codziennego 

użytku, 

 określić położenie mebli  

w mieszkaniu. 

 nazwać meble i przedmioty 

codziennego użytku, 

 określić położenie mebli 

w mieszkaniu. 

 opisać swój pokój 

Landeskunde  podać niektóre informacje 

dotyczące Szwajcarii i Księstwa 

Liechtenstein, 

 z pomocą innych uczniów 

stworzyć kolaż oraz znaczki 

pocztowe. 

 podać podstawowe informacje 

dotyczące Szwajcarii i Księstwa 

Liechtenstein, 

 samodzielnie stworzyć kolaż 

oraz znaczek pocztowy. 

 

 

 częściowo poprawnie określić 

położenie krajów DACHL  

i nazywać ich państwa 

sąsiadujące.  

 poprawnie określić położenie 

krajów DACHL i nazywać ich 

państwa sąsiadujące. 

   z pomocą nauczyciela 

odpowiadać na pytania 

dotyczące krajów DACHL, 

 poprawnie odpowiadać na 

pytania dotyczące krajów 

DACHL, rozwiązując test 

wielokrotnego wyboru. 
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rozwiązując test wielokrotnego 

wyboru. 

 

 

Język niemiecki Klasa VII (Wir Smart 4) 

Wiedza i umiejętności- wymagania 

 podstawowe ponadpodstawowe 

Kapitel I 

Berufsplane 

 nazwać wybrane zawody 

 odmieniać czasownik werden 

 z pomocą nauczyciela 

zrozumieć krótką rozmowę 

ustną: znaleźć w niej wybrane 

informacje 

 prowadzić proste rozmowy na 

temat planów na przyszłość 

 tworzyć proste wypowiedzi 

ustne: relacjonować  

z pomocą nauczyciela wyniki 

ankiety 

 poprawnie stosować  

w różnych kontekstach 

czasownik werden 

 znaleźć wszystkie wymagane 

informacje w wysłuchanym 

tekście 

 samodzielnie przeprowadzić 

ankietę i poprawnie 

relacjonować jej wyniki 

  stosować proste słownictwo 

związane z pracą zawodową 

 tworzyć formy dopełniacza 

 z pomocą nauczyciela 

znajdować wybrane informacje 

w tekście 

  prowadzić proste rozmowy na 

temat zawodów: nazywać 

czynności, wyrażać swoje 

zdanie i opinię na temat 

zawodów 

 stosować w różnych kontekstach 

formy dopełniacza 

 swobodnie i poprawnie stosowa 

słownictwo związane z pracą  

zawodową w wypowiedziach 

  nazywać wybrane narzędzia 

pracy 

 z pomocą nauczyciela wyrażać 

przynależność 

 samodzielnie stosować różne 

formy wyrażania przynależności 

w różnych kontekstach 
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  z pomocą nauczyciela tworzyć 

zdania ze spójnikiem dass 

 rozumieć krótkie wypowiedzi 

ustne: z pomocą nauczyciela 

określać główną myśl tekstu 

 rozmawiać na temat zawodów i 

umiejętności 

 samodzielnie tworzyć zdania ze 

spójnikiem dass 

 samodzielnie określać główną 

myśl tekstu 

 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się na temat 

zawodów i umiejętności  

  wyrażać w krótkich rozmowach 

swoje opinie na temat zawodów 

 z pomocą nauczyciela 

referować wyniki ankiety 

 w prosty sposób opisywać w e-

mailu plany na przyszłość 

 znaleźć w wysłuchanym tekście 

wybrane informacje 

 z pomocą nauczyciela tworzyć 

notatki i opisywać na ich 

podstawie inne osoby 

 swobodnie i poprawnie wyrażać 

w krótkich rozmowach swoje 

opinie na temat zawodów 

 samodzielnie referować wyniki 

ankiety 

 dokładnie i poprawnie opisywać  

w e-mailu plany na przyszłość 

 samodzielnie i poprawnie 

tworzyć notatki i opisywać na 

ich podstawie inne osoby 

  z pomocą nauczyciela 

rozpoznać związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu i znaleźć w tekście 

określone informacje 

 samodzielnie rozpoznać związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu i znaleźć w 

tekście określone informacje 

 stosować w różnych 

wypowiedziach słownictwo 

związane z pracą zawodową  

i planami na przyszłość 

Kapitel II 

Zukunftplane 

 w prosty sposób z pomocą 

nauczyciela opisać swoje 

zamiary na przyszłość 

 samodzielnie i poprawnie opisać 

swoje zamiary na przyszłość 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

formy czasu Futur I 

 z pomocą nauczyciela 

przetwarzać tekst ustnie: 

przekazać informacje  

z tekstu w języku niemieckim 

 poprawnie stosować formy 

czasu Futur I w różnych 

kontekstach 

 samodzielnie przetwarzać tekst 

ustnie: przekazać informacje z 

tekstu w języku niemieckim 



 

138 
 

 z pomocą nauczyciela opisać 

plany na przyszłość  

i rozmawiać na ich temat 

 samodzielnie opisać plany na 

przyszłość i rozmawiać na ich 

temat 

  w prosty sposób opisać plany 

na przyszłość i o nich 

rozmawiać 

  z pomocą nauczyciela 

wypełnić ankietę 

 z pomocą nauczyciela 

tłumaczyć wypowiedzi 

dotyczące przeszłości na język 

niemiecki 

 samodzielnie wypełnić ankietę 

 samodzielnie tłumaczyć 

wypowiedzi dotyczące 

przeszłości na język niemiecki 

  z pomocą nauczyciela 

przeprowadzić ankietę i 

zrelacjonować jej wyniki 

 z pomocą nauczyciela 

stopniować przymiotniki  

i przysłówki 

 samodzielnie przeprowadzić 

ankietę i zrelacjonować jej 

wyniki 

 stosować formy stopniowania 

przymiotników  

i przysłówków w różnych 

kontekstach 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

proste wypowiedzi ustne: 

opisywać i porównywać znane 

osoby 

 znaleźć z pomocą nauczyciela 

w prostym wywiadzie 

określone informacje 

 odpowiadać na proste pytania 

dotyczące upodobań 

 samodzielnie tworzyć proste 

wypowiedzi ustne: opisywać i 

porównywać znane osoby 

 samodzielnie znaleźć  

w prostym wywiadzie określone 

informacje 

 swobodnie i poprawnie 

odpowiadać na proste pytania 

dotyczące upodobań 

Leseecke   z pomocą nauczyciela rozumieć 

listy formalne i proste artykuły: 

określić intencję autora, znaleźć  

w tekście określone informacje, 

rozróżniać formalny i 

nieformalny styl tekstu 

 rozumieć listy formalne i proste 

artykuły: samodzielnie określić 

intencję autora, znaleźć  

w tekście określone informacje, 

rozróżniać formalny i 

nieformalny styl tekstu 
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 z pomocą nauczyciela 

tłumaczyć wybrane informacje 

na język polski 

 samodzielnie tłumaczyć 

wybrane informacje na język 

polski 

Kapitel III 

Sonderangebote 

 z pomocą nauczyciela znaleźć 

w ulotce reklamowej wybrane 

informacje 

 z pomocą nauczyciela  

w prosty sposób wypowiadać 

się na temat swoich 

doświadczeń związanych z 

nauką języków obcych 

 samodzielnie znaleźć  

w ulotce reklamowej wybrane 

informacje  

 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się na temat swoich 

doświadczeń związanych z 

nauką języków 

   z pomocą nauczyciela 

zrozumieć ofertę kursu 

 samodzielnie zrozumieć ofertę 

kursu 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

zdania warunkowe  

 z pomocą nauczyciela znaleźć  

w wysłuchanym tekście 

wybrane informacje 

  rozmawiać na temat zalet  

i wad mieszkania u rodziny 

goszczącej  

 stosować zdania warunkowe  

w różnych kontekstach  

 samodzielnie znaleźć  

w wysłuchanym tekście wybrane 

informacje 

 swobodnie i poprawnie 

rozmawiać na temat zalet i wad 

mieszkania u rodziny goszczącej 

  tworzyć z pomocą nauczyciela 

konstrukcję um ... zu 

 z pomocą nauczyciela znaleźć 

w krótkich wypowiedziach 

pisemnych i ustnych określone 

informacje 

 rozmawiać na temat nauki 

języków obcych  

 z pomocą nauczyciela udzielać 

rad 

 napisać prostą odpowiedź na e-

mail  

 samodzielnie znaleźć  

w krótkich wypowiedziach 

pisemnych i ustnych określone 

informacje 

 swobodnie i poprawnie 

rozmawiać na temat nauki 

języków obcych  

 samodzielnie udzielać rad, 

stosując konstrukcję um ... zu 

 samodzielnie napisać odpowiedź  

na e-mail 
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  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć e-mail  

i znaleźć w jego tekście 

wybrane informacje 

 z pomocą nauczyciela napisać 

e-mail na temat pobytu na 

kursie językowym 

 samodzielnie zrozumieć  

e-mail i znaleźć  

w jego tekście wybrane 

informacje 

 samodzielnie napisać e-mail na 

temat pobytu na kursie 

językowym 

  z pomocą nauczyciela znaleźć 

w wysłuchanej rozmowie w 

biurze turystycznym wybrane 

informacje 

 z pomocą nauczyciela 

przekazać informacje  

wysłuchanego tekstu w języku 

niemieckim 

 z pomocą nauczyciela 

odgrywać rozmowy w biurze 

podróży 

 samodzielnie znaleźć  

w wysłuchanej rozmowie  

w biurze turystycznym  

wybrane informacje 

 samodzielnie przekazać 

informacje z wysłuchanego 

tekstu w języku niemieckim 

 samodzielnie odgrywać 

rozmowy w biurze podróży 

Kapitel IV 

Mein Lebenslauf 

 z pomocą nauczyciela wyrażać 

swoje przypuszczenia na 

podstawie ilustracji 

 samodzielnie wyrażać swoje 

przypuszczenia na podstawie 

ilustracji 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

czas Perfekt 

 z pomocą nauczyciela 

relacjonować pisemnie 

wydarzenia z przeszłości 

 stosować formy czasu Perfek 

 samodzielnie relacjonować 

pisemnie wydarzenia  

z przeszłości 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć życiorys i znaleźć  

w nim wybrane informacje 

 wypowiadać się na temat 

tekstu, odpowiadając na pytania 

nauczyciela 

 rozmawiać na temat życia 

bohatera tekstu 

 z pomocą nauczyciela napisać 

życiorys 

 samodzielnie zrozumieć 

życiorys i znaleźć w nim 

wybrane informacje 

 poprawnie i swobodnie 

wypowiadać się na temat tekstu 

 samodzielnie napisać życiorys 
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  z pomocą nauczyciela 

wypowiadać się ustnie  

i pisemnie na temat życia 

bohatera tekstu i przeszłych 

zdarzeń 

 samodzielnie wypowiadać się 

ustnie i pisemnie na temat życia 

bohatera tekstu i przeszłych 

zdarzeń 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć pocztówkę 

 z pomocą nauczyciela napisać 

pocztówkę, opisując swój 

wyjazd 

 samodzielnie zrozumieć 

pocztówkę 

 samodzielnie napisać 

pocztówkę, opisując swój 

wyjazd 

Kapitel V 

Meine 

Lebensgeschichte 

 z pomocą nauczyciela 

zrozumieć proste rozmowy: 

określić temat rozmowy 

 prowadzić proste rozmowy na 

temat przeszłości 

 samodzielnie zrozumieć proste 

rozmowy: określić temat 

rozmowy swobodnie  

 poprawnie prowadzić rozmowy 

na temat przeszłości 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

formy czasu przeszłego 

Präteritum czasowników 

modalnych 

 stosować formy czasu 

przeszłego Präteritum 

czasowników modalnych w 

różnych kontekstach 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

zdania ze spójnikiem als  

 z pomocą nauczyciela opisywać 

ustnie i pisemnie zdarzenia ze 

swojego życia i rozmawiać na 

ich temat 

 stosować w wypowiedziach 

zdania ze spójnikiem als  

 poprawnie i swobodnie 

opisywać ustnie i pisemnie 

zdarzenia ze swojego życia i 

rozmawiać na ich temat 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć wypowiedzi ustne 

związane ze szkołą  

w przeszłości i znaleźć w nich 

określone informacje 

 z pomocą nauczyciela 

sformułować pytania do 

wywiadu  

 z pomocą nauczyciela napisać  

wypowiedzi na temat 

pierwszego dnia w szkole 

 samodzielnie zrozumieć 

wypowiedzi ustne związane ze 

szkołą w przeszłości i znaleźć  

w nich określone informacje 

 samodzielnie przeprowadzić 

wywiad i zrelacjonować jego 

treść 

 napisać samodzielnie poprawne 

wypowiedzi na temat 

pierwszego dnia w szkole 
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Marchenecke  z pomocą nauczyciela 

rozpoznać tytuły baśni i ich 

twórców oraz nazwy postaci  

z baśni 

 samodzielnie rozpoznać tytuły 

baśni i ich twórców oraz nazwy 

postaci z baśni 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć baśń: rozpoznać 

związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu i znaleźć w tekście 

odpowiednie informacje 

 samodzielnie zrozumieć baśń: 

rozpoznać związki pomiędzy 

poszczególnymi częściami 

tekstu i znaleźć w tekście 

odpowiednie informacje 

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

formy czasu przeszłego 

Präteritum 

 z pomocą nauczyciela 

opowiadać treść baśni 

 stosować formy czasu 

przeszłego Präteritum w 

różnych kontekstach 

 rozmawiać na temat poznanej 

baśni  

  z pomocą nauczyciela tworzyć 

wypowiedzi pisemne, 

wykorzystując podany materiał 

leksykalny 

 samodzielnie tworzyć 

wypowiedzi pisemne, 

wykorzystując podany materiał 

leksykalny 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć artykuły prasowe: 

znaleźć w nich określone 

informacje 

 samodzielnie zrozumieć 

artykuły prasowe: znaleźć w 

nich określone informacje 

Landeskunde  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć tekst krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat kolejki  

w Wuppertalu w języku 

polskim 

 współpracować przy 

przygotowaniu planu wycieczki 

klasowej do Niemiec 

 samodzielnie zrozumieć tekst 

krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat kolejki  

w Wuppertalu w języku 

niemieckim 

 przygotować samodzielnie plan  

wycieczki klasowej do Niemiec 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć tekst krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat 

 samodzielnie zrozumieć tekst 

krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat 
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najwyższych szczytów  

w Austrii w języku polskim  

 współpracować przy 

przygotowaniu mapy atrakcji 

dla młodzieży 

najwyższych szczytów w Austrii 

w języku niemieckim 

 samodzielnie przygotować mapę 

atrakcji dla młodzieży 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć tekst krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat fauny 

Szwajcarii w języku polskim  

  współpracować przy 

przygotowaniu listy 

wynalazków szwajcarskich 

 samodzielnie zrozumieć tekst 

krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat fauny 

Szwajcarii w języku niemieckim 

 samodzielnie przygotować listę 

wynalazków szwajcarskich 

  z pomocą nauczyciela 

zrozumieć tekst krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat 

mniejszości niemieckich na 

świecie w języku polskim 

 współpracować przy 

tłumaczeniu przepisu 

kulinarnego 

 samodzielnie zrozumieć tekst 

krajoznawczy 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat mniejszości 

niemieckich na świecie w języku 

niemieckim 

 samodzielnie przygotować 

tłumaczenie przepisu 

kulinarnego 

 

 

Wymagania i umiejętności – klasa 8 podręcznik Wir smart 5 

 

Temat 

Wymagania programowe 

podstawowe                                                     ponadpodstawowe 

 Uczeń potrafi 

Thomas ist 

ein netter Junge 

  z pomocą nauczyciela znajdować 

wybrane informacje w czytanym 

tekście 

 z pomocą nauczyciela odmieniać 

przymiotnik z rodzajnikiem 

nieokreślonym w zdaniu 

 stosować w różnych 

kontekstach przydawkę 

przymiotnikową z 

rodzajnikiem nieokreślonym 

 poprawnie tłumaczyć cechy 

charakteru z języka 
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 rozumieć pytania z was für (ein…) 

… 

 prowadzić proste rozmowy na temat 

cech charakteru poszczególnych 

członków rodziny 

polskiego na język 

niemiecki 

 swobodnie formułować 

pytania z was für (ein…) … i 

odpowiada na nie 

Was für ein 

Sternzeichen 

bist du? 

  nazywać wybrane znaki zodiaku 

 określać swoją datę urodzenia i znak 

zodiaku 

 z pomocą nauczyciela stosować 

przydawkę przymiotnikową z 

zaimkiem dzierżawczym oraz 

przeczeniem kein w mianowniku 

 nazywać wszystkie znaki 

zodiaku 

 samodzielnie stosować 

przydawkę przymiotnikową 

z zaimkiem dzierżawczym 

oraz przeczeniem kein 

w mianowniku 

 zgadzać i nie zgadzać się z 

opinią innych 

Aussehen und 

Persönlichkeit 

  określać intencję autora tekstu 

 w prosty sposób opisywać swój 

wygląd i charakter 

 z pomocą nauczyciela stosować 

przydawkę przymiotnikową z 

zaimkiem dzierżawczym oraz 

przeczeniem kein w bierniku 

 samodzielnie stosować 

przydawkę przymiotnikową 

z zaimkiem dzierżawczym 

oraz przeczeniem kein 

w bierniku w różnych 

kontekstach 

 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się na temat 

swojego wyglądu 

 opisać ulubionego 

nauczyciela / nauczycielkę 

Neue 

Bekanntschaft 

  uzupełnić niektóre końcówki 

przymiotników w czytanym tekście 

 z pomocą nauczyciela stworzyć wpis 

na blogu z opisem nowopoznanej 

osoby 

 samodzielnie uzupełnić 

brakujące końcówki 

przymiotników i sprawdzać 

ich poprawność na 

podstawie słuchanego tekstu 

 poprawnie stworzyć wpis na 

blogu z opisem 

nowopoznanej osoby 

Traumjob Model   z pomocą nauczyciela odpowiadać 

na pytania na temat osoby 

przedstawionej na zdjęciu 

 swobodnie i poprawnie 

wyrażać swoje 

przypuszczenia na temat 
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 znaleźć w czytanym tekście wybrane 

informacje 

 współtworzyć kryteria do 

wykonywania zawodu modela / 

modelki 

osoby przedstawionej na 

zdjęciu 

 znaleźć w czytanym tekście 

informacje 

 współtworzyć i przedstawić 

kryteria do wykonywania 

zawodu modela / modelki 

Leseecke   z pomocą nauczyciela rozpoznać 

związki pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu i znaleźć w tekście 

określone informacje 

 samodzielnie rozpoznać 

związki 

pomiędzy poszczególnymi 

częściami tekstu i znaleźć w 

tekście określone informacje 

Sei kreativ: 

Znaki zodiaku 

  wykonać powierzone przez innych 

zadania w ramach pracy projektowej 

 samodzielnie przygotować 

informacje na temat 

zawodów 

Bist du schon fit 

in Deutsch? 

  wykonać niektóre zadania kontrolne, 

 z pomocą nauczyciela dokonać 

samooceny 

 wykonać wszystkie zadania 

kontrolne 

 rozpoznać popełnione błędy 

 dokonać samooceny 

Test 1 

Korrektur 

 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel1 w stopniu 

dostatecznym i posiada podstawową 

wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 1 w stopniu 

dobrym/ 

bardzo dobrym i posiada szeroką 

wiedzę i umiejętności w tym 

zakresie. 

Was hast du 

heute an? 

  nazywać wybrane części garderoby 

 z pomocą nauczyciela uzyskiwać i 

udzielać informację na temat ubioru 

 w prosty sposób z pomocą 

nauczyciela wyrażać upodobania 

dotyczące ubioru 

 nazywać poznane części 

garderoby 

 samodzielnie sformułować 

pytania i odpowiedzi na 

temat ubioru 

 samodzielnie i poprawnie 

wyrażać upodobania 

dotyczące ubioru 

Das blaue Hemd 

passt zu Tobias 

  z pomocą nauczyciela odmieniać 

przymiotnik z rodzajnikiem 

określonym w mianowniku 

 poprawnie stosować 

przymiotnik z rodzajnikiem 

określonym w mianowniku 
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 z pomocą nauczyciela opisywać 

ubrania innych osób 

 w prosty sposób i na podstawie 

wzoru wyrażać opinie o stroju, 

zgadzać się i nie zgadzać z opinią 

innych 

 samodzielnie opisywać 

ubrania innych osób 

 samodzielnie wyrażać opinie 

o stroju, zgadzać się i nie 

zgadzać z opinią innych 

Was soll ich 

anziehen? 

  z pomocą nauczyciela stosować 

formę würde z bezokolicznikiem 

 z pomocą nauczyciela prosić o radę i 

udzielać porad dotyczących stroju 

 z pomocą nauczyciela odmieniać 

przymiotnik z rodzajnikiem 

określonym w bierniku 

 w prosty sposób rozmawiać o 

modzie i wyrażać o niej swoją 

opinię 

 poprawnie stosować formę 

würde z bezokolicznikiem w 

różnych kontekstach 

 poprawnie stosować 

przymiotnik z rodzajnikiem 

określonym w bierniku 

 swobodnie i poprawnie 

prosić o radę i udzielać 

porad dotyczących stroju na 

różne okazje 

 swobodnie i poprawnie 

rozmawiać o modzie i 

wyrażać o niej swoją opinię 

Timos Outfit   z pomocą nauczyciela w prosty 

sposób opisać ustnie i pisemnie 

wygląd osoby na podstawie 

ilustracji 

 znaleźć z pomocą nauczyciela w 

prostym tekście słuchanym 

określone informacje 

 z pomocą nauczyciela tworzyć 

proste wypowiedzi pisemne: 

opowiadać o swoich upodobaniach 

związanych z ubiorem 

 projektować i wspólnie z innymi 

prezentować strój na bal 

przebierańców 

 samodzielnie opisać ustnie i 

pisemnie wygląd osoby na 

podstawie ilustracji 

 znaleźć samodzielnie w 

prostym tekście słuchanym 

określone informacje 

 swobodnie i poprawnie 

tworzyć proste wypowiedzi 

ustne: opowiadać o swoich 

upodobaniach związanych z 

ubiorem 

 projektować i prezentować 

strój na bal przebierańców 
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Gehst du mit der 

Mode? 

  znaleźć z pomocą nauczyciela we 

wpisach na forum określone 

informacje 

 z pomocą nauczyciela wyrażać i 

uzasadniać swoje opinie na temat 

mody 

 z pomocą nauczyciela tworzyć 

proste wypowiedzi pisemne: 

przekazywać wyjaśnienia w formie 

wpisu na forum 

 samodzielnie znaleźć we 

wpisach na forum określone 

informacje 

 swobodnie i poprawnie 

wyrażać i uzasadniać swoje 

opinie na temat mody 

 swobodnie uczestniczyć w 

dyskusji, zgadzać się i nie 

zgadzać z opiniami innych, 

 samodzielnie tworzyć proste 

wypowiedzi pisemne: 

przekazywać wyjaśnienia w 

formie wpisu na forum 

Leseecke   z pomocą nauczyciela rozumieć 

wpisy na forum internetowym: 

określić intencję autora, znaleźć w 

tekście określone informacje, 

rozróżniać formalny i nieformalny 

styl tekstu 

 rozumieć wpisy na forum 

internetowym: samodzielnie 

określić intencję autora, 

znaleźć w tekście określone 

informacje, rozróżniać 

formalny i nieformalny styl 

tekstu 

Sei kreativ: To 

jest modne! 

  wykonać powierzone przez innych 

zadania w ramach pracy projektowej 

 samodzielnie zaprojektować 

i opisać ubrania 

Bist du schon 

fit 

in Deutsch? 

1  wykonać niektóre zadania kontrolne 

 z pomocą nauczyciela dokonać 

samooceny 

 wykonać wszystkie zadania 

kontrolne 

 rozpoznać popełnione błędy 

 dokonać samooceny 

Test 2 

Korrektur 

 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 2 w stopniu 

dostatecznym i posiada podstawową 

wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał 

leksykalny i gramatyczny Kapitel 

2 w stopniu dobrym/bardzo 

dobrym, i posiada szeroką wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. 

Verstehst du 

dich gut mit 

deinen Eltern? 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

wypowiedziach ustnych i pisemnych 

wybrane informacje, określić 

główną myśl, tłumaczyć informacje 

 samodzielnie znaleźć w 

wypowiedziach ustnych i 

pisemnych wybrane 

informacje, określić główną 

myśl, tłumaczyć informacje 
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w języku niemieckim na język 

polski i odwrotnie 

 z pomocą nauczyciela w prosty 

sposób wypowiadać się na temat 

cech charakteru innych osób 

 z pomocą nauczyciela tworzyć 

zdania względne 

w języku niemieckim na 

język polski i odwrotnie 

 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się 

na temat cech charakteru 

innych osób 

 stosować zdania względne w 

różnych kontekstach 

Meine ideale 

Familie 

  przeprowadzić z innymi uczniami 

ankietę na temat dzieci i rodziców, 

przedstawić z pomocą nauczyciela 

jej wyniki 

 z pomocą nauczyciela wypowiadać 

się na temat marzeń i wyobrażeń 

dotyczących rodziny i krewnych 

 samodzielnie przeprowadzić 

ankietę na temat dzieci i 

rodziców, przedstawić jej 

wyniki 

 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się na temat 

marzeń i wyobrażeń 

dotyczących rodziny i 

krewnych 

Streit mit den 

Eltern 

  z pomocą nauczyciela wyrazić 

swoje przypuszczenia na podstawie 

ilustracji 

 z pomocą nauczyciela wypowiadać 

się na temat powodów kłótni z 

rodzicami 

 z pomocą nauczyciela znaleźć w 

czytanym tekście wybrane 

informacje i określić jego główną 

myśl 

 samodzielnie wyrazić swoje 

przypuszczenia na 

podstawie ilustracji 

 samodzielnie znaleźć w 

czytanym tekście wybrane 

informacje i określić jego 

główną myśl 

 swobodnie i poprawnie 

rozmawiać na temat 

powodów kłótni z rodzicami 

Warum 

streitest du dich 

mit deiner 

Mutter? 

  tworzyć z pomocą nauczyciela 

zdania podrzędne ze spójnikiem weil 

 z pomocą nauczyciela stosować 

czasowniki können i sollen w trybie 

przypuszczającym 

 w prosty sposób z pomocą 

nauczyciela wypowiadać się na 

temat powodów kłótni i udzielać 

 stosować zdania podrzędne 

ze spójnikiem weil w 

różnych kontekstach 

 samodzielnie udzielać rad, 

stosując czasowniki können i 

sollen w trybie 

przypuszczającym 
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porad dotyczących rozwiązania 

konfliktu z rodzicami 

 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się na temat 

powodów kłótni z rodzicami 

Annikas 

Problem 

  z pomocą nauczyciela stworzyć 

prosty wpis na blogu na temat 

konfliktu w rodzinie: udzielić rady, 

stosować zwroty i formy 

grzecznościowe 

 samodzielnie stworzyć 

prosty wpis na blogu na 

temat konfliktu w rodzinie: 

udzielić rady, stosować 

zwroty i formy 

grzecznościowe 

Leseecke   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

artykuły prasowe: znaleźć w tekście 

wybrane informacje i określić 

główną myśl poszczególnych części 

tekstu 

 samodzielnie zrozumieć 

artykuły prasowe: znaleźć w 

tekście wybrane informacje i 

określić główną myśl 

poszczególnych części 

tekstu 

Sei kreativ: 

Znowu te 

kłótnie… 

  wykonać powierzone przez innych 

zadania w ramach pracy projektowej 

 samodzielnie przygotować 

ranking powodów kłótni 

nastolatków z rodzicami 

Bist du schon 

fit in Deutsch? 

  wykonać niektóre zadania kontrolne 

 z pomocą nauczyciela dokonać 

samooceny 

 wykonać wszystkie zadania 

kontrolne 

 rozpoznać popełnione błędy 

 dokonać samooceny 

Test 3 

Korrektur 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 3 w stopniu 

dostatecznym  

i posiada podstawową wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał 

leksykalny  

i gramatyczny Kapitel 3 w stopniu 

dobrym/ 

bardzo dobrym, i posiada szeroką 

wiedzę i umiejętności w tym 

zakresie. 

Filmbox: Wo 

sind meine 

Stiefel? 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 tłumaczyć z pomocą nauczyciela 

wybrane zdania w języku polskim 

na język niemiecki 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 samodzielnie tłumaczyć 

wybrane zdania z tekstu w 

języku polskim na język 

niemiecki 
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Filmbox: 

Strenge Eltern. 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 tłumaczyć z pomocą nauczyciela 

wybrane fragmenty zdań w języku 

polskim na język niemiecki 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 tłumaczyć samodzielnie 

wybrane fragmenty zdań w 

języku polskim na język 

niemiecki 

Filmbox: Halle   z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać powierzone mu zadania w 

ramach pracy projektowej 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać samodzielnie pracę 

projektową 

 

Filmbox: Der 

Harz 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać powierzone mu zadania w 

ramach pracy projektowej 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać samodzielnie 

pracę projektową 

 

Teste dein 

Deutsch! 1 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 13 w stopniu 

dostatecznym i posiada podstawową 

wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał 

leksykalny i gramatyczny Kapitel 

13 w stopniu dobrym/bardzo 

dobrym, i posiada szeroką wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. 

Was 

verschmutzt 

unsere 

Umwelt? 

  z pomocą nauczyciela wymienić i 

tłumaczyć na język polski 

przyczyny zanieczyszczenia 

środowiska na podstawie ilustracji 

 nazywać wybrane przedmioty 

codziennego użytku, które 

zanieczyszczają środowisko 

 prowadzić dialogi według wzoru 

 z pomocą nauczyciela przekazywać 

w języku polskim informacje z 

tekstu w języku niemieckim 

 samodzielnie wymienić 

przyczyny zanieczyszczenia 

środowiska wraz z 

tłumaczeniem na język 

polski 

 poprawnie nazywać poznane 

przedmioty codziennego 

użytku, które 

zanieczyszczają środowisko 

 swobodnie i poprawnie 

prowadzić dialogi 

Bist du 

umweltbewusst? 

  wykonać z pomocą nauczyciela quiz 

na temat ochrony środowiska 

 z pomocą nauczyciela określić 

główną myśl czytanego tekstu 

 samodzielnie wykonać quiz 

na temat ochrony 

środowiska 
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 z pomocą nauczyciela przetwarzać 

informacje z tekstu 

 określić główną myśl 

czytanego tekstu 

 samodzielnie i poprawnie 

przetwarzać informacje z 

tekstu 

Ein Interview   z pomocą nauczyciela pytać o 

czynności związane z ochroną 

środowiska naturalnego i udzielać 

odpowiedzi na takie pytanie 

 znaleźć z pomocą nauczyciela w 

słuchanym tekście wybrane 

informacje, sporządzić notatki i 

przetłumaczyć je na język polski 

 z pomocą nauczyciela parafrazować 

pytania, stosując zdania pytające 

zależne 

 pytać o czynności związane 

z ochroną środowiska 

naturalnego i udzielać 

odpowiedzi na takie pytanie 

 samodzielnie znaleźć w 

słuchanym tekście wybrane 

informacje, sporządzić 

notatki i przetłumaczyć je na 

język polski 

 poprawnie parafrazować 

pytania, stosując zdania 

pytające zależne 

Warnung, 

Gebot oder 

Verbot? 

  z pomocą nauczyciela zrozumieć i 

formułować nakazy, zakazy i 

ostrzeżenia 

 z pomocą nauczyciela uzyskiwać i 

przekazywać informacje na temat 

działań chroniących i niszczących 

środowisko naturalne 

 prosić rozmówcę o powtórzenie 

pytania 

 zrozumieć i formułować 

nakazy, zakazy i ostrzeżenia 

 swobodnie i poprawnie 

uzyskiwać i przekazywać 

informacje na temat działań 

chroniących i niszczących 

środowisko naturalne 

 swobodnie i poprawnie 

prosić rozmówcę o 

powtórzenie pytania 

Was machst du 

für die 

Umwelt? 

  przeprowadzić ankietę na temat 

działań na rzecz ochrony środowiska 

i z pomocą nauczyciela przedstawić 

jej wyniki 

 z pomocą nauczyciela wypowiadać 

się na temat czynności codziennych, 

wykonywanych z myślą o ochronie 

środowiska 

 przeprowadzić ankietę na 

temat działań na rzecz 

ochrony środowiska i 

samodzielnie przedstawić jej 

wyniki 

 wypowiadać się na temat 

czynności codziennych, 

wykonywanych z myślą o 

ochronie środowiska 
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 samodzielnie przeprowadzić 

wywiad z członkami 

rodziny, zebrane informacje 

opisać w formie notatki w 

zeszycie 

Wie viel Öko 

steckt in dir? 

  z pomocą nauczyciela zrozumieć 

proste wypowiedzi ustne: określić 

intencje nadawcy wypowiedzi, 

wyszukać wybranych informacji 

 z pomocą nauczyciela wyrażać 

swoją opinię 

 z pomocą nauczyciela tworzyć 

wypowiedź pisemną: wpis na forum 

internetowym na temat własnych 

działań proekologicznych 

 rozumieć proste wypowiedzi 

ustne: określić intencje 

nadawcy wypowiedzi, 

wyszukać wybranych 

informacji 

 swobodnie i poprawnie 

wyrażać swoją opinię 

 tworzyć wypowiedź 

pisemną: wpis na forum 

internetowym na temat 

własnych działań 

proekologicznych 

Leseecke   z pomocą nauczyciela zrozumieć e-

mail: znaleźć w tekście wybrane 

informacje i przekazać w języku 

polskim informacje z tekstu w 

języku niemieckim. 

 samodzielnie zrozumieć e-

mail: znaleźć w tekście 

wybrane informacje i 

przekazać w języku polskim 

informacje z tekstu w języku 

niemieckim. 

Sei kreativ: 

Razem dla 

środowiska 

  wykonać powierzone przez innych 

zadania w ramach pracy projektowej 

 samodzielnie przygotować 

treści 

związane z pracą projektową 

Bist du schon fit 

in Deutsch? 

  wykonać niektóre zadania kontrolne 

 z pomocą nauczyciela dokonać 

samooceny 

 wykonać wszystkie zadania 

kontrolne 

 rozpoznać popełnione błędy 

 dokonać samooceny 

Test 4 

Korrektur 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 1 w stopniu 

dostatecznym i posiada podstawową 

wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał 

leksykalny i gramatyczny Kapitel 

4 w stopniu dobrym/bardzo 

dobrym, i posiada szeroką wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. 
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Wie engagierst 

du dich? 

  z pomocą nauczyciela zrozumieć 

proste wypowiedzi: 

przyporządkować je do ilustracji 

 z pomocą nauczyciela pytać o 

zaangażowanie charytatywne i 

udzielać odpowiedzi na takie 

pytanie 

 samodzielnie zrozumieć 

proste wypowiedzi: 

przyporządkować je do 

ilustracji 

 swobodnie i poprawnie 

prowadzić rozmowy na 

temat zaangażowania 

charytatywnego 

Schul-AGs   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

tekst o działalności charytatywnej 

szkoły: znaleźć w nim wybrane 

informacje i określić główną myśl 

tekstu 

 z pomocą nauczyciela 

przetłumaczyć swoje skojarzenia na 

temat słowa „Schul-AGs” 

 zrozumieć tekst na stronie 

internetowej o działalności 

charytatywnej szkoły: 

znaleźć w nim wybrane 

informacje i określić główną 

myśl tekstu 

 przekazać swoje skojarzenia 

na temat słowa „Schul-AGs” 

Tinas Solidar-

AG 

  z pomocą nauczyciela zrozumieć 

proste wypowiedzi ustne na temat 

działalności charytatywnej: określić 

intencję autora wypowiedzi, znaleźć 

w niej wybrane informacje 

 z pomocą nauczyciela tworzyć 

notatkę na podstawie usłyszanych 

informacji i wypowiadać się na ich 

temat uzupełnić tekst brakującymi 

wyrazami 

 samodzielnie zrozumieć 

proste wypowiedzi ustne na 

temat działalności 

charytatywnej: określić 

intencję autora wypowiedzi, 

znaleźć w niej wybrane 

informacje 

 samodzielnie tworzyć 

notatkę na podstawie 

usłyszanych informacji i 

wypowiadać się na ich temat 

uzupełnić tekst brakującymi 

wyrazami 

Wir kümmern 

uns um die 

Senioren 

1  z pomocą nauczyciela tłumaczyć 

wyrazy i zwroty z języka 

niemieckiego na język polski 

 z pomocą nauczyciela tworzyć 

pytania o dopełnienie przyimkowe 

 z pomocą nauczyciela wypowiadać 

się ustnie i pisemnie na temat 

 samodzielnie tłumaczyć 

wyrazy i zwroty z języka 

niemieckiego na język 

polski 

 swobodnie i poprawnie 

tworzyć pytania o 

dopełnienie przyimkowe 
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przyszłych działań związanych z 

zaangażowaniem charytatywnym 

 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się ustnie i 

pisemnie na temat 

przyszłych działań 

związanych z 

zaangażowaniem 

charytatywnym 

Was ist das 

FSJ? 

  z pomocą nauczyciela zrozumieć 

tekst informacyjny oraz wypowiedzi 

ustne na temat roku socjalnego w 

Niemczech: znaleźć określone 

informacje, tłumaczyć je na język 

polski 

 z pomocą nauczyciela wyrażać i 

uzasadniać swoją opinię 

 z pomocą nauczyciela opisać 

zdjęcie: odpowiedzieć na pytania, 

opisać swoje doświadczenia 

związane z działalnością 

charytatywną 

 samodzielnie zrozumieć 

tekst informacyjny oraz 

wypowiedzi ustne na temat 

roku socjalnego w 

Niemczech: znaleźć 

określone informacje, 

tłumaczyć je na język polski 

 swobodnie i samodzielnie 

wyrażać i uzasadniać swoją 

opinię 

 opisać samodzielnie zdjęcie: 

odpowiedzieć na pytania, 

opisać swoje doświadczenia 

związane z działalnością 

charytatywną 

Leseecke   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

tekst o zjawisku bezdomności 

dzieci, znaleźć w tekście określone 

informacje, przetwarzać informacje 

z tekstu, przekazać je w języku 

niemieckim. 

 samodzielnie zrozumieć 

tekst o zjawisku 

bezdomności dzieci, znaleźć 

w tekście określone 

informacje, przetwarzać 

informacje z tekstu, 

przekazać je w języku 

niemieckim. 

Sei kreativ: 

Pomagajmy, jeśli 

możemy! 

  wykonać powierzone przez innych 

zadania w ramach pracy projektowej 

 samodzielnie przygotować 

treści 

w ramach pracy projektowej 

Bist du schon fit 

in Deutsch? 

  wykonać niektóre zadania kontrolne 

 z pomocą nauczyciela dokonać 

samooceny 

 wykonać wszystkie zadania 

kontrolne 

 rozpoznać popełnione błędy 
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 dokonać samooceny 

Test 5 

Korrektur 

 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 2 w stopniu 

dostatecznym 

i posiada podstawową wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał 

leksykalny i gramatyczny Kapitel 

2 w stopniu dobrym /bardzo 

dobrym i posiada szeroką wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. 

Welche 

Mediengeräte 

nutzt du? 

  z pomocą nauczyciela nazwać 

urządzenia medialne 

 z pomocą nauczyciela opowiadać o 

swoich doświadczeniach z 

urządzeniami medialnymi 

 z pomocą nauczyciela wyrażać 

zadowolenie i rozczarowanie 

 samodzielnie nazwać 

urządzenia medialne 

 swobodnie i poprawnie 

opowiadać o swoich 

doświadczeniach z 

urządzeniami medialnymi 

 wyrażać zadowolenie i 

rozczarowanie 

Bist du nach 

deinem 

Smartphone 

verrückt? 

  z pomocą nauczyciela tłumaczyć 

zwroty w języku niemieckim na 

język polski 

 z pomocą nauczyciela pytać o 

użytkowanie urządzeń medialnych i 

udzielać odpowiedzi na takie 

pytanie 

 samodzielnie tłumaczyć 

zwroty w języku niemieckim 

na język polski 

 swobodnie i poprawnie 

pytać o użytkowanie 

urządzeń medialnych i 

udzielać odpowiedzi na takie 

pytanie 

Medienkonsum 

junger Leute 

  z pomocą nauczyciela zrozumieć 

informacje przedstawione na 

wykresie: interpretować wyniki 

ankiety dotyczącej korzystania z 

mediów, dokończyć zdania 

opisujące wyniki ankiety 

 z pomocą nauczyciela wyszukać 

wybranych informacji w 

wypowiedzi ustnej 

 w prosty sposób wypowiadać się na 

temat korzystania z mediów 

 zrozumieć informacje 

przedstawione na wykresie: 

interpretować wyniki 

ankiety dotyczącej 

korzystania z mediów przez 

młodzież, dokończyć zdania 

opisujące wyniki ankiety 

 samodzielnie wyszukać 

wybranych informacji w 

wypowiedzi ustnej 
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 swobodnie i poprawnie 

wypowiadać się na temat 

korzystania z mediów 

 przeprowadzić w klasie 

ankietę i przedstawić jej 

wyniki na forum klasy 

Wie entsteht 

eine 

Schülerzeitung? 

  z pomocą nauczyciela zrozumieć 

ogłoszenie dot. gazetki szkolnej: 

określić cel tekstu oraz jego formę 

 z pomocą nauczyciela zrozumieć 

proste wypowiedzi ustne na temat 

powstawania gazetki szkolnej: 

porządkować fragmenty tekstu, 

znaleźć w nich określone informacje 

 zrozumieć ogłoszenie dot. 

gazetki szkolnej: określić cel 

tekstu oraz jego formę 

 zrozumieć proste 

wypowiedzi ustne na temat 

powstawania gazetki 

szkolnej: porządkować 

fragmenty tekstu, znaleźć w 

nich określone informacje 

 opowiadać, jak tworzy się 

gazetkę szkolną 

Wir machen 

eine 

Schülerzeitung! 

  z pomocą nauczyciela napisać krótki 

list do czytelników pierwszego 

wydania gazetki szkolnej 

 z pomocą nauczyciela zrozumieć 

rozmowę o gazetce szkolnej: 

znaleźć w niej określone informacje 

 w prostu sposób wyrażać i 

uzasadniać opinię 

 z pomocą nauczyciela przygotować 

treści do gazetki szkolnej na temat 

wynalazków i przedstawić je w 

klasie 

 samodzielnie napisać krótki 

list do czytelników 

pierwszego wydania gazetki 

szkolnej 

 zrozumieć rozmowę o 

gazetce szkolnej: znaleźć w 

niej określone informacje 

 swobodnie wyrażać i 

uzasadniać opinię 

 samodzielnie przygotować 

treści do gazetki szkolnej na 

temat wynalazków i 

przedstawić je w klasie 

Leseecke   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

tekst o wynalazkach: ułożyć 

informacje w odpowiedniej 

kolejności 

 samodzielnie zrozumieć 

tekst o wynalazkach: ułożyć 

informacje w odpowiedniej 

kolejności 
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Sei kreativ: 

Wynalazki 

  wykonać powierzone przez innych 

zadania w ramach pracy projektowej 

 samodzielnie przygotować 

informacje na temat 

słowników 

Bist du schon 

fit 

in Deutsch? 

1  wykonać niektóre zadania kontrolne 

 z pomocą nauczyciela dokonać 

samooceny 

 wykonać wszystkie zadania 

kontrolne 

 rozpoznać popełnione błędy 

 dokonać samooceny 

Test 6 

Korrektur 

 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 3 w stopniu 

dostatecznym i posiada podstawową 

wiedzę 

i umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał 

leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 3 w stopniu 

dobrym/ 

bardzo dobrym, i posiada szeroką 

wiedzę i umiejętności w tym 

zakresie. 

Filmbox: 

Unsere Welt – 

Klimawandel 

und 

Umweltschutz 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 przekazać z pomocą nauczyciela 

wybrane informacje z filmu w 

języku niemieckim 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 samodzielnie wybrane 

informacje z filmu w języku 

niemieckim 

Filmbox: 

Besuch an einer 

deutschen 

Universität 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 z pomocą nauczyciela przekazać 

wybrane informacje z filmu w 

języku niemieckim 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 samodzielnie przekazać 

wybrane informacje z filmu 

w języku niemieckim 

Filmbox: 

Liechtenstein 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać powierzone mu zadania w 

ramach pracy projektowej 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać samodzielnie 

pracę projektową 

 

Filmbox: 

Fünfseenland 

  z pomocą nauczyciela znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać powierzone mu zadania w 

ramach pracy projektowej 

 samodzielnie znaleźć w 

tekście wybrane informacje 

 wykonać samodzielnie pracę 

projektową 
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Teste dein 

Deutsch! 2 

 Uczeń opanował materiał leksykalny 

i gramatyczny Kapitel 1 3 w stopniu 

dostatecznym i posiada podstawową 

wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

Uczeń opanował materiał 

leksykalny i gramatyczny Kapitel 

1 3 w stopniu dobrym/bardzo 

dobrym, i posiada szeroką wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie. 

Deutschland   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie informacje 

na temat dni wolnych od pracy w 

Niemczech 

 współpracować przy przygotowaniu 

notatki o wybranym święcie 

obchodzonym w Niemczech 

 samodzielnie zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat dni 

wolnych od pracy w 

Niemczech 

 przygotować samodzielnie 

notatkę o wybranym święcie 

obchodzonym w Niemczech 

Österreich   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie informacje 

na temat dni wolnych od pracy w 

Austrii 

 współpracować przy przygotowaniu 

notatki o wybranym święcie 

obchodzonym w Austrii 

 samodzielnie zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat dni 

wolnych od pracy w Austrii 

 przygotować samodzielnie 

notatkę o wybranym święcie 

obchodzonym w Austrii 

Die Schweiz   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie informacje 

na temat dni wolnych od pracy w 

Szwajcarii 

 współpracować przy przygotowaniu 

notatki o wybranym święcie 

obchodzonym w Szwajcarii 

 samodzielnie zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat dni 

wolnych od pracy w 

Szwajcarii 

 przygotować samodzielnie 

notatkę o wybranym święcie 

obchodzonym w Szwajcarii 

Liechtenstein   z pomocą nauczyciela zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie informacje 

na temat dni wolnych od pracy w 

Liechtensteinie 

 samodzielnie zrozumieć 

teksty krajoznawcze 

 wyszukać w internecie 

informacje na temat dni 
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współpracować przy przygotowaniu 

notatki o wybranym święcie 

obchodzonym w Liechtensteinie 

wolnych od pracy w 

Liechtensteinie 

 przygotować samodzielnie 

notatkę o wybranym święcie 

obchodzonym w 

Liechtensteinie 


