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Podr´cznik do j´zyka angielskiego dla szko∏y podstawowej
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Kryteria oceniania Anna Wieczorek
Andrzej Zychla

Kryteria oceniania – j´zyk angielski
Poni˝sze kryteria oceniania nie uwzgl´dniajà oceny niedostatecznej i celujàcej. Ocen´ niedostatecznà otrzymuje
uczeƒ, który nie spe∏ni∏ wymogów niezb´dnych do otrzymania oceny dopuszczajàcej oraz:
• nie jest w stanie wykonaç zadaƒ o elementarnym stopniu trudnoÊci,
• nie opanowa∏ wiadomoÊci i umiej´tnoÊci wyszczególnionych w podstawie programowej, a ich brak skutecznie
uniemo˝liwia dalszà nauk´.
Szczegó∏owe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej:
• Wypowiedê ustna: brak wypowiedzi lub wypowiedê niepoprawna gramatycznie i konstrukcyjnie, bardzo uboga
treÊciowo i leksykalnie; zawiera ra˝àce b∏´dy leksykalne oraz wymowy, skutecznie uniemo˝liwiajàce
prawid∏owe porozumiewanie si´ i wyra˝anie w∏asnych opinii; brak p∏ynnoÊci.
• Wypowiedê pisemna: brak elementów okreÊlonych w poleceniu; brak zwiàzku tworzonego tekstu z zadanym
tematem lub zbyt du˝e niezgodnoÊci; brak spójnoÊci; liczne b∏´dy ortograficzne i gramatyczne, równie˝
w çwiczeniach kontrolowanych i sterowanych.
• Praca z nagraniem: powa˝ne braki s∏ownictwa, uniemo˝liwiajàce skutecznà analiz´ s∏uchanego tekstu;
wyst´pujà problemy z rozró˝nianiem dêwi´ków j´zyka obcego (fonemów) wp∏ywajàce na brak mo˝liwoÊci
skojarzenia znaku i jego formy mówionej.
• Praca z tekstem: brak zrozumienia tekstu czytanego wynikajàcy z bardzo powa˝nych braków s∏ownictwa; brak
umiej´tnoÊci kojarzenia elementów tekstu z materia∏em wspomagajàcym (obrazki, zdj´cia, realia) oraz
wykorzystania kontekstu.
Ocena celujàca jest zwykle wystawiana pod koniec semestru (roku) i podlega osobnym kryteriom, okreÊlonym
przez Przedmiotowe Systemy Oceniania.
Wa˝nym wskaênikiem oceny post´pów ucznia sà wykonywane przez niego samodzielnie testy (Ju˝ umiem!),
umieszczone w podr´czniku pod koniec ka˝dego rozdzia∏u oraz historyjki obrazkowe (Stories), stanowiàce
dodatkowe podsumowanie i utrwalenie s∏ownictwa oraz materia∏u gramatycznego poszczególnych rozdzia∏ów.
Ze wzgl´du na specyfik´ nauczania wczesnoszkolnego, zaleca si´ stosowanie oceny opisowej. W celu u∏atwienia
przeprowadzenia tego typu oceny, mo˝na skorzystaç z opisów w tabelce (wystarczy tylko wstawiç znak !
w odpowiednich miejscach). Poniewa˝ nauka gramatyki w nauczaniu wczesnoszkolnym ma charakter kontekstowy i indukcyjny („od przyk∏adów do regu∏”) i powinna przebiegaç na zasadzie akwizycji, a nie Êwiadomego
przyswajania formu∏ gramatycznych, nie dokonano wydzielenia gramatyki jako osobnej kategorii.
Pami´tajmy o roli motywacji i zach´ty – szczególnie na poczàtku nauki przedmiotu – oraz o tym, by z opisów
w tabelce korzystaç regularnie (np. przy okazji zaj´ç podsumowujàcych poszczególne rozdzia∏y z podr´cznika).
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Umiej´tnoÊç:

I) S∏uchanie

Opis szczegó∏owy:

Zawsze

Cz´sto Czasami

Nigdy

a) rozumie i wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela
b) rozumie sens podr´cznikowych piosenek, rapów i historyjek
c) rozumie sens d∏u˝szych wypowiedzi nauczyciela
d) rozumie sens wypowiedzi innych uczniów
e) potrafi wyodr´bniç wa˝ne informacje z tekstu s∏uchanego
f) prawid∏owo wykonuje çwiczenia towarzyszàce nagraniom

II) Mówienie

a) powtarza zdania (lub wybrane fragmenty) z nagrania lub wypowiedzi
nauczyciela
b) jego wymowa jest zbli˝ona do wzorca prezentowanego na CD podr´cznika
c) odpowiada na pytania nauczyciela (innych uczniów)
d) u˝ywa wprowadzonych na zaj´ciach zwrotów i wyra˝eƒ do komunikacji
w klasie
e) tworzy wypowiedzi wg wzorca, bierze udzia∏ w rozmowach sterowanych
f) formu∏uje proste wypowiedzi
g) zadaje proste pytania
h) potrafi wypowiedzieç si´ na wymagane na danym etapie edukacyjnym tematy
i) ch´tnie wypowiada si´ i podejmuje nowe wyzwania
j) odgrywa scenki
k) odpowiada na pytania do nagraƒ
l) powtarza wypowiedzi za nagraniem lub nauczycielem

III) Czytanie

a) czyta pojedyncze wyrazy, poprawnie kojarzàc formy pisane
b) rozumie polecenia pisemne
c) potrafi wskazaç czytany przez nauczyciela fragment tekstu / wyraz w zdaniu
d) czyta na g∏os proste zdania
e) czyta pojedyncze wyrazy
f) czyta na g∏os ze zrozumieniem
g) czyta cicho ze zrozumieniem
h) czyta z podzia∏em na role
i) pracuje z dodatkowymi tekstami

IV) Pisanie

a) prawid∏owo formuje i ∏àczy litery, piszàc wyrazy po Êladzie
b) stara si´ pisaç czytelnie
c) pisze poprawnie ortograficznie
d) pisze poprawnie gramatycznie
e) konstruuje kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne
f) przepisuje bezb∏´dnie pojedyncze wyrazy i krótkie zdania z tablicy
g) pisze poprawnie z pami´ci
h) wstawia brakujàce wyrazy w luki na podstawie wzoru

V) Rozwój
emocjonalno-spo∏eczny

a) bierze aktywny udzia∏ w lekcji
b) jest przygotowany
c) stara si´ pomagaç innym
d) wspó∏pracuje w grupie
e) ∏atwo komunikuje si´ z rówieÊnikami i nawiàzuje nowe relacje
f) stara si´ koƒczyç rozpocz´tà prac´
g) odrabia zadania domowe
h) koncentruje si´ na wykonywanych çwiczeniach
i) bierze aktywny udzia∏ w lekcji, ch´tnie wykonuje çwiczenia dodatkowe
j) jego zachowanie wp∏ywa pozytywnie na przebieg zaj´ç i prac´ innych uczniów
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OCENA DOSTATECZNA
Uczeƒ:

Witajàc si´, myli powitania formalne
z nieformalnymi oraz powitania
z po˝egnaniami. W pytaniach o imi´
i samopoczucie „gubi” niektóre
elementy gramatyczne lub leksykalne.
Potrafi nazwaç jedynie cz´Êç
przedmiotów z najbli˝szego otoczenia,
ma problemy z zapytaniem o ich
po∏o˝enie. Liczy w zakresie od 1 do 10,
pope∏niajàc sporadyczne b∏´dy. Nie
zawsze pami´ta o koniecznoÊci dodania
odpowiedniej koƒcówki w liczbie
mnogiej rzeczownika. Uczy si´
fragmentów nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa doÊç znacznie
odbiega od wzorca prezentowanego
na p∏ytach CD. åwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce wykonuje cz´Êciowo
poprawnie, jego samoocena nie zawsze
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ sporadycznie wykorzystywaç
uprzednio zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz od czasu
do czasu eksperymentowaç z ju˝
poznanymi wyra˝eniami leksykalnymi
i strukturami gramatycznymi,
pope∏niajàc jednak przy tej okazji doÊç
powa˝ne i stosunkowo cz´ste b∏´dy.
Opanowuje niewielkà cz´Êç nowego
s∏ownictwa i wykonuje tylko niektóre
z podawanych instrukcji (TPR).
Opanowuje oko∏o po∏owy nazw
zwierzàt. Z konstrukcji have / has got
korzysta sporadycznie. DoÊç cz´sto
myli przyimki lub nie stosuje ich
w ogóle. Prawid∏owo reaguje na cz´Êç
poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonywaç w miar´ mo˝liwoÊci
dok∏adnie. Ma problem z prawid∏owym
opisem ilustracji („monster”). Uczy si´
fragmentów nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa doÊç znacznie
odbiega od wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. åwiczenia utrwalajàce

OCENA DOPUSZCZAJÑCA
Uczeƒ:

Zna i stosuje jedno powitanie i jedno
po˝egnanie. Zadajàc pytania o imi´
i samopoczucie, pos∏uguje si´ j´zykiem
polskim lub pojedynczymi wyrazami
w j´zyku angielskim. Potrafi nazwaç
tylko kilka przedmiotów z najbli˝szego
otoczenia, nie potrafi okreÊliç ani
zapytaç o ich po∏o˝enie. Zna niektóre
liczebniki w zakresie 1–10. Liczb´
mnogà rzeczowników tworzy
sporadycznie. Reaguje prawid∏owo na
pojedyncze polecenia nauczyciela,
wykonuje je jednak nie zawsze
dok∏adnie i starannie. Uczy si´
niewielkich fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
bardzo powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego
samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´, poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
pope∏nia stosunkowo cz´ste b∏´dy.

Opanowuje pojedyncze s∏owa zwiàzane
z nowà tematykà i wykonuje pojedyncze instrukcje nauczyciela (TPR).
Zna bardzo niewiele nazw zwierzàt.
Prawie w ogóle nie korzysta
z konstrukcji have / has got (zwykle
u˝ywa samych rzeczowników).
Prawid∏owo reaguje na pojedyncze
polecenia nauczyciela, wykonuje je
jednak nie zawsze dok∏adnie i starannie. Ilustracje opisuje przy pomocy
pojedynczych wyrazów („monster”).
Uczy si´ niewielkich fragmentów
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa bardzo powa˝nie odbiega
od wzorca prezentowanego na p∏ytach

Unit 1
FIRST DAY AT
SCHOOL

Unit 2
MY BODY

Opanowuje wi´kszoÊç nowego
s∏ownictwa, potrafi wykonaç wi´kszoÊç
poleceƒ i instrukcji oraz po∏àczyç je
z ruchem (TPR). Opanowuje prawie
wszystkie nazwy zwierzàt. Odpowiada
na wi´kszoÊç pytaƒ dotyczàcych iloÊci –
ma sporadyczne problemy z tworzeniem
zdaƒ z konstrukcjà have / has got.
Sporadycznie myli przyimki lub
zapomina o ich u˝yciu. Pobie˝nie
opisuje ilustracj´ („monster”).
Prawid∏owo reaguje na wi´kszoÊç
poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonaç jak najdok∏adniej. Uczy si´
wi´kszoÊci nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa jest zbli˝ona do

Wita si´ na ró˝ne sposoby (bywa, ˝e nie
dostosowuje stylu powitania do
sytuacji). Potrafi zapytaç o imi´
i samopoczucie, odpowiada na pytania
o sobie. Potrafi wskazaç i nazwaç
wi´kszoÊç przedmiotów z najbli˝szego
otoczenia, nie zawsze poprawnie pyta
o ich po∏o˝enie. Pyta o osoby,
pope∏niajàc sporadyczne b∏´dy
gramatyczne. Liczy w zakresie 1–10.
Tworzy liczb´ mnogà rzeczowników
regularnych. Prawid∏owo reaguje na
wi´kszoÊç poleceƒ nauczyciela i stara
si´ je wykonywaç jak najdok∏adniej. Uczy
si´ wi´kszoÊci nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa jest zbli˝ona
do wzorca prezentowanego na p∏ytach
CD. åwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce wykonuje w wi´kszoÊci poprawnie,
jego samoocena zwykle odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´ na
bie˝àco wykorzystywaç wczeÊniej
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami gramatycznymi, pope∏niajàc przy tym niewielkie
b∏´dy.

OCENA DOBRA
Uczeƒ:

Uczy si´ wszystkich wprowadzanych
nazw cz´Êci twarzy i cia∏a, wykonuje
proste instrukcje, które ∏àczy z ruchem
(TPR). Opanowuje nazwy zwierzàt.
Odpowiada na pytania dotyczàce iloÊci
– buduje zdania z u˝yciem konstrukcji
have / has got. Stosuje prawid∏owe
przyimki przy czasownikach. Opisuje
wyglàd zewn´trzny postaci, rysuje twarz
wg opisu nauczyciela (lub innego
ucznia). Prawid∏owo reaguje na
zadawane pytania, wydaje polecenia
innym uczniom. Opisuje szczegó∏owo
ilustracj´ („monster”). OkreÊla
przynale˝noÊç przedmiotów do ró˝nych
grup. Uczy si´ nowych rapów

Potrafi przywitaç si´ na ró˝ne sposoby
(równie˝ w sytuacji formalnej). Zadaje
pytanie o imi´, podaje informacje
o sobie. Pyta o samopoczucie.
Wskazuje i nazywa przedmioty
z najbli˝szego otoczenia, pyta o ich
po∏o˝enie. Pyta o osoby. Liczy w zakresie 1–10, wykonuje proste dzia∏ania
matematyczne. Tworzy liczb´ mnogà
rzeczowników regularnych
i nieregularnych. Prawid∏owo reaguje
na polecenia nauczyciela i precyzyjnie
je wykonuje. Uczy si´ nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa jest
bardzo zbli˝ona do wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Wykonuje prawid∏owo çwiczenia
utrwalajàce i sprawdzajàce, dokonuje
prawid∏owej samooceny. Stara si´
przenosiç zdobytà wiedz´ na inne
dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach, a tak˝e eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeƒ:
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Unit 3
COLOURS

OCENA DOSTATECZNA
Uczeƒ:

i sprawdzajàce wykonuje cz´Êciowo
poprawnie, jego samoocena nie zawsze
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ sporadycznie wykorzystywaç
uprzednio zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz od czasu do
czasu eksperymentowaç z ju˝ poznanymi wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami gramatycznymi, pope∏niajàc
jednak przy tym doÊç powa˝ne
i stosunkowo cz´ste b∏´dy.

Ma problemy z nazywaniem wi´kszoÊci
kolorów, przyborów szkolnych i innych
przedmiotów z najbli˝szego otoczenia.
Potrafi opisaç tylko cz´Êç przedmiotów
znajdujàcych si´ na biurku lub
przedstawionych na obrazkach.
Pope∏nia doÊç cz´ste b∏´dy w
zadawanych pytaniach. Nie wk∏ada
wi´kszego wysi∏ku w opracowanie
ksià˝eczki projektowej. Prawid∏owo
reaguje na cz´Êç poleceƒ nauczyciela
i stara si´ je wykonaç w miar´
mo˝liwoÊci dok∏adnie. Uczy si´
fragmentów nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa doÊç znacznie
odbiega od wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. åwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce wykonuje cz´Êciowo
poprawnie, jego samoocena nie zawsze
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ sporadycznie wykorzystywaç
uprzednio zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz od czasu do
czasu eksperymentowaç z ju˝ poznanymi wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami gramatycznymi, pope∏niajàc
jednak przy tym doÊç powa˝ne
i stosunkowo cz´ste b∏´dy.

OCENA DOPUSZCZAJÑCA
Uczeƒ:

CD. Pope∏nia wiele b∏´dów
w çwiczeniach utrwalajàcych
i sprawdzajàcych, wykonuje je ma∏o
starannie, a jego samoocena rzadko
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Bardzo rzadko wykorzystuje uprzednio
zdobytà wiedz´, poznane struktury
stosuje zwykle w utrwalonych i dobrze
mu znanych kontekstach, mimo to
nadal pope∏nia stosunkowo cz´ste
b∏´dy.

Zna nazwy pojedynczych kolorów,
przyborów szkolnych i przedmiotów
z najbli˝szego otoczenia. Z przedmiotów
znajdujàcych si´ na biurku opisuje tylko
niektóre. Pope∏nia b∏´dy w ogromnej
wi´kszoÊci zadawanych pytaƒ. Bardzo
szybko i niestarannie wykonuje
ksià˝eczk´ projektowà. Reaguje
prawid∏owo na pojedyncze polecenia
nauczyciela, wykonuje je jednak nie
zawsze dok∏adnie i starannie. Uczy si´
niewielkich fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
bardzo powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego
samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´. Poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
pope∏nia stosunkowo cz´ste b∏´dy.

Myli niektóre z kolorów, pope∏nia
sporadyczne b∏´dy w nazwach przyborów szkolnych i innych przedmiotów
z najbli˝szego otoczenia. Potrafi opisaç
wi´kszoÊç przedmiotów znajdujàcych
si´ na biurku oraz przedstawionych na
ilustracjach. W zadawanych pytaniach
pope∏nia niewielkie b∏´dy. Ksià˝eczk´
projektowà przygotowuje doÊç starannie.
Prawid∏owo reaguje na wi´kszoÊç
poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonywaç jak najdok∏adniej. Uczy si´
wi´kszoÊci nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa jest zbli˝ona do
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
åwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce
wykonuje w wi´kszoÊci poprawnie, jego
samoocena zwykle odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´ na
bie˝àco wykorzystywaç wczeÊniej
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi. Pope∏nia przy tym
niewielkie b∏´dy.

wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
åwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce
wykonuje w wi´kszoÊci poprawnie, jego
samoocena zwykle odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´ na
bie˝àco wykorzystywaç wczeÊniej
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami gramatycznymi, pope∏niajàc przy tym niewielkie
b∏´dy.

OCENA DOBRA
Uczeƒ:

Podaje prawid∏owe nazwy kolorów
wskazywanych przedmiotów, potrafi
zadaç pytanie o kolor oraz nazwaç
przybory szkolne, które pojawi∏y si´ na
lekcji (równie˝ na zaj´ciach wczeÊniejszych). Opisuje, co znajduje si´ na
biurku. Opowiada o przedstawionych
na ilustracjach zwierzàtkach,
produktach w sklepie (kolory i
kszta∏ty). Prawid∏owo odpowiada na
pytania w zgadywance. Umie poprosiç
o wybrany produkt w sklepie.
Opracowuje ksià˝eczk´ projektowà
(I like you) z du˝ym zaanga˝owaniem.
Uczy si´ nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa jest bardzo
zbli˝ona do wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. Wykonuje prawid∏owo
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
dokonuje prawid∏owej samooceny.
Stara si´ przenosiç zdobytà wiedz´ na
inne dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

i piosenek na pami´ç, jego wymowa jest
bardzo zbli˝ona do wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Wykonuje prawid∏owo çwiczenia
utrwalajàce i sprawdzajàce, dokonuje
prawid∏owej samooceny. Stara si´
przenosiç zdobytà wiedz´ na inne
dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeƒ:

6
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OCENA DOSTATECZNA
Uczeƒ:

Pope∏nia cz´ste b∏´dy w opisach
ilustracji oraz odpowiedziach na
pytania. Opowiadajàc o ulubionej
zabawce, pope∏nia b∏´dy gramatyczne
i wykazuje du˝e braki s∏ownictwa.
Cz´sto myli formy zaimków lub nie
stosuje ich w ogóle. Ma powa˝ne
problemy z opisaniem obrazka i tego,
co si´ na nim dzieje. Prawid∏owo
reaguje na cz´Êç poleceƒ nauczyciela
i stara si´ je wykonywaç w miar´
mo˝liwoÊci dok∏adnie. Uczy si´
fragmentów nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa doÊç znacznie
odbiega od wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. åwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce wykonuje cz´Êciowo
poprawnie, jego samoocena nie zawsze
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ sporadycznie wykorzystywaç
uprzednio zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz od czasu do
czasu eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc jednak
przy tym doÊç powa˝ne i stosunkowo
cz´ste b∏´dy.
Ma problemy z rozró˝nianiem
wi´kszoÊci przyimków. W ˝yczeniach
Êwiàtecznych u˝ywa bardzo krótkich
zdaƒ, w których pojawiajà si´ doÊç
cz´ste b∏´dy. Opisujàc ilustracje
Êwiàteczne, wykazuje du˝e braki
s∏ownictwa. Prawid∏owo reaguje na
cz´Êç poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonywaç w miar´ mo˝liwoÊci
dok∏adnie. Uczy si´ fragmentów
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa doÊç znacznie odbiega od
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
åwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce
wykonuje cz´Êciowo poprawnie, jego
samoocena nie zawsze odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´

OCENA DOPUSZCZAJÑCA
Uczeƒ:

Powa˝ne braki s∏ownictwa nie
pozwalajà na poprawne opisywanie
ilustracji oraz formu∏owanie pe∏nych
odpowiedzi na pytania. Opowiadajàc
o ulubionej zabawce, stosuje
równowa˝niki zdaƒ lub pojedyncze
rzeczowniki. Nie rozró˝nia
poszczególnych form zaimków, rzadko
je stosuje w mowie i piÊmie. Reaguje
prawid∏owo na pojedyncze polecenia
nauczyciela, wykonuje je jednak nie
zawsze dok∏adnie i starannie. Uczy si´
niewielkich fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
bardzo powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego
samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´, poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
pope∏nia stosunkowo cz´ste b∏´dy.

Sporadycznie rozró˝nia przyimki lub
nie stosuje ich w ogóle. W ˝yczeniach
Êwiàtecznych pope∏nia liczne b∏´dy
leksykalno-gramatyczne (oraz
ortograficzne). Braki s∏ownictwa
uniemo˝liwiajà mu skuteczny opis
obrazków Êwiàtecznych. Reaguje
prawid∏owo na pojedyncze polecenia
nauczyciela, wykonuje je jednak nie
zawsze dok∏adnie i starannie. Uczy si´
niewielkich fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
bardzo powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego

Unit 4
TOYS

Unit 5
CHRISTMAS IS
COMING

Myli niektóre z przyimków. Prawid∏owo
zapisuje ˝yczenia Êwiàteczne, jednak
korzysta przy tym z bardzo krótkich
zdaƒ. W sk∏adanych ˝yczeniach
pisemnych i ustnych pope∏nia
sporadyczne b∏´dy. Opisujàc ilustracje
Êwiàteczne, wykazuje niewielkie braki
s∏ownictwa. Prawid∏owo reaguje na
wi´kszoÊç poleceƒ nauczyciela i stara
si´ je wykonywaç jak najdok∏adniej.
Uczy si´ wi´kszoÊci nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa jest
zbli˝ona do wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. åwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce wykonuje w wi´kszoÊci
poprawnie, jego samoocena zwykle
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.

Pope∏nia niewielkie b∏´dy w opisach
ilustracji oraz w odpowiedziach na
pytania. Opowiadajàc o ulubionej
zabawce, wykazuje stosunkowo
niewielkie braki s∏ownictwa i problemy
gramatyczne. Od czasu do czasu myli
formy zaimków. W miar´ poprawnie
opisuje to, co dzieje si´ na obrazku
oraz po∏o˝enie osób i przedmiotów.
Prawid∏owo reaguje na wi´kszoÊç
poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonywaç jak najdok∏adniej. Uczy si´
wi´kszoÊci nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa jest zbli˝ona do
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
W wi´kszoÊci poprawnie wykonuje
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
jego samoocena zwykle odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´ na
bie˝àco wykorzystywaç wczeÊniej
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych kontekstach oraz eksperymentowaç z ju˝
poznanymi wyra˝eniami leksykalnymi
i strukturami gramatycznymi. Pope∏nia
przy tym niewielkie b∏´dy.

OCENA DOBRA
Uczeƒ:

Prawid∏owo reaguje na polecenia
nauczyciela (równie˝ reakcja ruchowa –
TPR). OkreÊla po∏o˝enie przedmiotów
w przestrzeni, u˝ywajàc do tego
prawid∏owych przyimków. Potrafi
wyraziç swoje preferencje dotyczàce
prezentów Êwiàtecznych, prawid∏owo
formu∏uje swoje ˝yczenia i proÊby.
Opisuje wybrane obrazki Êwiàteczne.
Umie wypisaç kartk´ Êwiàtecznà
i z∏o˝yç ˝yczenia. Uczy si´ nowych
rapów i piosenek na pami´ç, jego
wymowa jest bardzo zbli˝ona do
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
Wykonuje prawid∏owo çwiczenia
utrwalajàce i sprawdzajàce, dokonuje
prawid∏owej samooceny. Stara si´

Opisuje wskazane obrazki oraz
odpowiada na pytania ogólne (yes / no)
nauczyciela. OkreÊla przynale˝noÊç
przedmiotów, opisuje zabawki, uczy si´
ich nazw. Opisuje ulubionà zabawk´
przy pomocy poprawnie zbudowanych
zdaƒ. Opisuje swojego misia.
Prawid∏owo stosuje zaimki wskazujàce
oraz dzier˝awcze (wyra˝anie
posiadania). Opowiada o tym, co dzieje
si´ na wskazanym obrazku. Pyta
o po∏o˝enie osób i przedmiotów. Uczy
si´ nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa jest bardzo
zbli˝ona do wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. Wykonuje prawid∏owo
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
dokonuje prawid∏owej samooceny.
Stara si´ przenosiç zdobytà wiedz´ na
inne dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeƒ:
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Unit 6
ANIMALS

OCENA DOSTATECZNA
Uczeƒ:

sporadycznie wykorzystywaç uprzednio
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz od czasu do czasu
eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc jednak
przy tym doÊç powa˝ne i stosunkowo
cz´ste b∏´dy.

Pami´ta oko∏o po∏owy nazw zwierzàt,
ma problemy z prawid∏owà wymowà
niektórych z nich. Pope∏nia doÊç cz´ste
b∏´dy w opisie ulubionego zwierzàtka.
Rzadko korzysta z konstrukcji would
like. Nie rozumie wielu z zadawanych
pytaƒ. Prawid∏owo reaguje na cz´Êç
poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonywaç w miar´ mo˝liwoÊci
dok∏adnie. Uczy si´ fragmentów
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa doÊç znacznie odbiega od
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
Cz´Êciowo poprawnie wykonuje
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
jego samoocena nie zawsze
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ sporadycznie wykorzystywaç
uprzednio zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz od czasu do
czasu eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi. Pope∏nia jednak przy
tym doÊç powa˝ne i stosunkowo cz´ste
b∏´dy.

OCENA DOPUSZCZAJÑCA
Uczeƒ:

samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´, poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
pope∏nia stosunkowo cz´ste b∏´dy.

Pami´ta pojedyncze nazwy zwierzàt,
wymawia je w wi´kszoÊci
nieprawid∏owo. Opis ulubionego
zwierzàtka ogranicza do
równowa˝ników zdaƒ lub pojedynczych
wyrazów. Konstrukcji would like u˝ywa
wy∏àcznie we wczeÊniej utrwalonych
kontekstach. Reaguje prawid∏owo na
pojedyncze polecenia nauczyciela,
wykonuje je jednak nie zawsze
dok∏adnie i starannie. Uczy si´
niewielkich fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
bardzo powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego
samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´, poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
stosunkowo cz´sto pope∏nia b∏´dy.

Bezb∏´dnie dzieli zwierz´ta na dzikie
i udomowione, choç nie pami´ta ich
wszystkich angielskich odpowiedników
lub nie zawsze wymawia je prawid∏owo.
Opisujàc ulubione zwierzàtko, korzysta
z krótkich zwrotów lub zdaƒ
pojedynczych, w których pope∏nia
niewielkie b∏´dy. Sporadycznie
zapomina o u˝yciu s∏owa would
w konstrukcji would like. Nie rozumie
niektórych z zadawanych pytaƒ.
Prawid∏owo reaguje na wi´kszoÊç
poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonywaç jak najdok∏adniej. Uczy si´
wi´kszoÊci nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa jest zbli˝ona do
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
W wi´kszoÊci poprawnie wykonuje
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
jego samoocena zwykle odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´ na
bie˝àco wykorzystywaç wczeÊniej
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi. Pope∏nia przy tym
niewielkie b∏´dy.

Stara si´ na bie˝àco wykorzystywaç
wczeÊniej zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz
eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc przy tym
niewielkie b∏´dy.

OCENA DOBRA
Uczeƒ:

Potrafi okreÊliç, czy dane zwierz´
nale˝y do dzikich czy domowych
(zdolnoÊç kategoryzowania
rzeczywistoÊci). Opisuje w∏asne
zwierzàtko, starajàc si´ robiç to przy
pomocy krótkich, prawid∏owo
zbudowanych zdaƒ. Wyra˝a
upodobania, ˝yczenie i pragnienia
(would like). Bezb∏´dnie odpowiada na
proste pytania. Koloruje obrazki wg
podawanych ustnie (lub z p∏yty)
wskazówek. Zg∏asza si´ ch´tnie do
çwiczeƒ ustnych, gier i zgadywanek.
Stara si´ maksymalnie rozbudowywaç
swoje wypowiedzi. Bezb∏´dnie wskazuje
opisywane w nagraniu lub przez
nauczyciela obrazki, numeruje je we
wskazywanej kolejnoÊci. Uczy si´
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa jest bardzo zbli˝ona do
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
Wykonuje prawid∏owo çwiczenia
utrwalajàce i sprawdzajàce, dokonuje
prawid∏owej samooceny. Stara si´
przenosiç zdobytà wiedz´ na inne
dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

przenosiç zdobytà wiedz´ na inne
dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeƒ:

8

Copyright © by Wydawnictwo Szkolne PWN

Unit 8
FEELINGS AND
NEEDS

Unit 7
CLOTHES

OCENA DOSTATECZNA
Uczeƒ:

Pami´ta oko∏o po∏owy nazw ubraƒ
i kolorów. Przy tworzeniu nowych
wypowiedzi opiera si´ wy∏àcznie na
materiale ju˝ wprowadzonym. Widoczne
sà braki struktur gramatycznych
i s∏ownictwa, szczególnie z bardziej
odleg∏ych zaj´ç. Opisuje obrazki przy
pomocy krótkich zwrotów
i pojedynczych wyrazów, ma problemy
z ich prawid∏owym numerowaniem.
W wypowiedziach stosuje wy∏àcznie
wczeÊniej wprowadzone zwroty
i s∏ownictwo, jednak ma problemy z ich
poprawnym przytoczeniem. Pope∏nia
b∏´dy w pytaniach o ceny produktów
(How much is / are) oraz podczas
zliczania cen towarów. Prawid∏owo
reaguje na cz´Êç poleceƒ nauczyciela
i stara si´ je wykonywaç w miar´
mo˝liwoÊci dok∏adnie. Uczy si´
fragmentów nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa doÊç znacznie
odbiega od wzorca prezentowanego
na p∏ytach CD. Cz´Êciowo poprawnie
wykonuje çwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce, jego samoocena nie
zawsze odzwierciedla rzeczywiste
umiej´tnoÊci. Stara si´ sporadycznie
wykorzystywaç uprzednio zdobytà wiedz´,
równie˝ w innych kontekstach oraz od
czasu do czasu eksperymentowaç z ju˝
poznanymi wyra˝eniami leksykalnymi
i strukturami gramatycznymi,
pope∏niajàc jednak przy tym doÊç
powa˝ne i stosunkowo cz´ste b∏´dy.
Wykazuje du˝e braki s∏ownictwa
podczas opisywania odczuç w∏asnych
i innych. Cz´sto myli obrazki i opisy
oraz przymiotniki w opisach zwierzàt.
Udzielajàc rad, zwykle nie korzysta
z wymaganych przedimków.
Myli wi´kszoÊç gestów zwiàzanych
z piosenkà. Prawid∏owo reaguje na
cz´Êç poleceƒ nauczyciela i stara si´ je

OCENA DOPUSZCZAJÑCA
Uczeƒ:

Pami´ta pojedyncze nazwy ubraƒ
i kolorów. Pope∏nia liczne b∏´dy
w tworzonych przez siebie
wypowiedziach (bardzo wyraêne braki
struktur gramatycznych i s∏ownictwa).
Opisuje obrazki przy pomocy
pojedynczych wyrazów, pope∏nia liczne
b∏´dy w numerowaniu. Przytacza
uprzednio wprowadzone konstrukcje
i zwroty, pope∏niajàc w nich liczne
b∏´dy. Nie potrafi prawid∏owo zapytaç
o cen´ produktu w sklepie, nie zlicza
cen poprawnie. Reaguje na pojedyncze
polecenia nauczyciela, wykonuje je
jednak nie zawsze dok∏adnie
i starannie. Uczy si´ niewielkich
fragmentów nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa bardzo
powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego
samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´, poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
pope∏nia stosunkowo cz´ste b∏´dy.

Bardzo powa˝ne braki s∏ownictwa nie
pozwalajà mu na odpowiednie opisanie
w∏asnych odczuç i uczuç innych osób.
Potrafi dopasowaç bardzo niewiele
obrazków do opisów. Udzielajàc rad,
nie korzysta z sugerowanej konstrukcji.
Potrafi dopasowaç 1–2 gesty do
odpowiednich fragmentów piosenki.
Reaguje prawid∏owo na pojedyncze

Wykazuje niewielkie braki s∏ownictwa
podczas opisywania odczuç w∏asnych
i innych osób. Niekiedy myli obrazki
i opisy. Opowiadajàc o zwierzàtkach,
od czasu do czasu myli przymiotniki.
Udzielajàc dobrych rad, zapomina
czasami o u˝yciu odpowiedniego
przedimka. Myli niektóre z gestów
zwiàzanych z piosenkà. Prawid∏owo

Nie pami´ta niektórych nazw ubraƒ
i kolorów. Tworzàc nowe zdania,
ogranicza si´ wy∏àcznie do materia∏u
wprowadzanego na zaj´ciach, wykazuje
niewielkie braki struktur i s∏ownictwa,
zw∏aszcza z odleg∏ych czasowo lekcji.
Opisuje obrazki przy pomocy zwrotów
i krótkich zdaƒ, nie zawsze jednak
numeruje je prawid∏owo.
W wypowiedziach cz´sto nawiàzuje
do materia∏u leksykalno-gramatycznego
z wczeÊniejszych lekcji. Zadaje pytania
o ceny produktów, nie zawsze jednak
potrafi zapisaç podanà cen´ i od czasu
do czasu pope∏nia b∏´dy, zliczajàc ceny
towarów. Prawid∏owo reaguje na
wi´kszoÊç poleceƒ nauczyciela i stara
si´ je wykonywaç jak najdok∏adniej.
Uczy si´ wi´kszoÊci nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa jest
zbli˝ona do wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. åwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce wykonuje w wi´kszoÊci
poprawnie, jego samoocena zwykle
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ na bie˝àco wykorzystywaç
wczeÊniej zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz
eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi. Pope∏nia przy tym
niewielkie b∏´dy.

OCENA DOBRA
Uczeƒ:

Umie wyraziç uczucia w∏asne oraz
przedstawionych na ilustracjach osób.
Odpowiada na pytania dotyczàce
obrazków. Szybko przyswaja sobie
nowe s∏ownictwo, wskazuje wymagane
obrazki, powtarza zwroty i wyra˝enia
z CD. Opowiada o wybranych
zwierzàtkach, bierze udzia∏ w grze
Simon Says. Umie udzieliç dobrych rad

Szybko przyswaja nowe s∏ownictwo
(nazwy kolorów i ubraƒ).
Zna dodatkowe przyk∏ady angielskich
nazw ubraƒ i kolorów. Wskazuje
i odpowiednio numeruje opisywane
przez nauczyciela obrazki, umie o nich
opowiedzieç przy pomocy krótkich
zdaƒ. Wykonuje polecenia nauczyciela,
wydaje instrukcje innym uczniom.
Potrafi w kilku zdaniach opisaç
wskazane przez nauczyciela osoby,
∏àczàc wiadomoÊci z kilku ostatnich
zaj´ç. Podaje i pyta o ceny produktów,
wykonuje proste kalkulacje w pami´ci
i podaje ich wynik w j´zyku angielskim.
Bardzo dobrze pami´ta s∏ownictwo
z wczeÊniejszych zaj´ç, bierze aktywny
udzia∏ w zabawach utrwalajàcych.
Uczy si´ nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa jest bardzo
zbli˝ona do wzorca prezentowanego
na p∏ytach CD. Prawid∏owo wykonuje
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
dokonuje prawid∏owej samooceny.
Stara si´ przenosiç zdobytà wiedz´ na
inne dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç z
ju˝ poznanymi wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami gramatycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeƒ:
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Unit 9
MY FAMILY AND
FRIENDS

OCENA DOSTATECZNA
Uczeƒ:

wykonaç w miar´ mo˝liwoÊci dok∏adnie.
Uczy si´ fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
doÊç znacznie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Cz´Êciowo poprawnie wykonuje
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
jego samoocena nie zawsze odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´
sporadycznie wykorzystywaç uprzednio
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz od czasu do czasu
eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc jednak
przy tym doÊç powa˝ne i stosunkowo
cz´ste b∏´dy.
Nie wykazuje zainteresowania nowym
s∏ownictwem, uczy si´ tylko cz´Êci
nowych wyrazów na pami´ç. Wskazuje
tylko cz´Êç wymienionych w nagraniu
lub przez nauczyciela obrazków.
Wykazuje niezbyt du˝e zainteresowanie
i zaanga˝owanie w prac´ nad albumem
rodzinnym. Myli wiele z poznanych
liczebników, cz´sto nieprawid∏owo
podaje wiek osób. Zapomina o u˝yciu
okreÊlnika too. Prawid∏owo reaguje na
cz´Êç poleceƒ nauczyciela i stara si´ je
wykonywaç w miar´ mo˝liwoÊci
dok∏adnie. Uczy si´ fragmentów
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa doÊç znacznie odbiega od
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
åwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce
wykonuje cz´Êciowo poprawnie, jego
samoocena nie zawsze odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´
sporadycznie wykorzystywaç uprzednio
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz od czasu do czasu
eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc jednak

OCENA DOPUSZCZAJÑCA
Uczeƒ:

polecenia nauczyciela, wykonuje je
jednak nie zawsze dok∏adnie i starannie. Uczy si´ niewielkich fragmentów
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa bardzo powa˝nie odbiega
od wzorca prezentowanego na p∏ytach
CD. Pope∏nia wiele b∏´dów
w çwiczeniach utrwalajàcych
i sprawdzajàcych, wykonuje je ma∏o
starannie, a jego samoocena rzadko
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Bardzo rzadko wykorzystuje uprzednio
zdobytà wiedz´, poznane struktury
stosuje zwykle w utrwalonych i dobrze
mu znanych kontekstach, mimo to
nadal pope∏nia stosunkowo cz´ste
b∏´dy.

Uczy si´ pojedynczych wyrazów na
pami´ç. Potrafi wskazaç pojedyncze
obrazki wymienione przez nauczyciela
lub w nagraniu. Album rodzinny
wykonuje szybko i niestarannie. Zna
kilka nowych liczebników, nie zawsze
jednak wià˝e je z prawid∏owym zapisem
liczbowym. Reaguje prawid∏owo na
pojedyncze polecenia nauczyciela,
wykonuje je jednak nie zawsze
dok∏adnie i starannie. Uczy si´
niewielkich fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
bardzo powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego
samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´, poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
pope∏nia stosunkowo cz´ste b∏´dy.

Bierze doÊç aktywny udzia∏ w pracy nad
nowym s∏ownictwem, uczy si´ prawie
wszystkich nowych s∏ów na pami´ç.
Potrafi niemal bezb∏´dnie wskazaç
odpowiednie obrazki zgodne z opisem
z nagrania lub wskazówkami
nauczyciela. Wykazuje stosunkowo
du˝e zaanga˝owanie w prac´ nad
albumem rodzinnym. Sporadycznie
myli nowopoznane liczebniki, nie
zawsze podaje prawid∏owo wiek osób.
Zdarza si´, ˝e umieszcza okreÊlnik too
w nieprawid∏owym miejscu zdania.
Uczy si´ wi´kszoÊci nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa jest
zbli˝ona do wzorca prezentowanego
na p∏ytach CD. W wi´kszoÊci poprawnie
wykonuje çwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce , jego samoocena zwykle
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ na bie˝àco wykorzystywaç
wczeÊniej zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz
eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc przy tym
niewielkie b∏´dy.

reaguje na wi´kszoÊç poleceƒ
nauczyciela i stara si´ je wykonaç jak
najdok∏adniej. Uczy si´ wi´kszoÊci
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa jest zbli˝ona do wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
W wi´kszoÊci poprawnie wykonuje
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
jego samoocena zwykle odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´
na bie˝àco wykorzystywaç wczeÊniej
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc przy tym
niewielkie b∏´dy.

OCENA DOBRA
Uczeƒ:

Bierze aktywny udzia∏ w prezentacji
nowego s∏ownictwa (nazwy cz∏onków
rodziny) i uczy si´ szybko nowych s∏ów
na pami´ç. Zgodnie z tekstem piosenki
wskazuje odpowiednie obrazki
w podr´czniku, a nast´pnie te
wybierane przez nauczyciela. Z du˝ym
zaanga˝owaniem i starannoÊcià
przyst´puje do przygotowania w∏asnego
albumu rodzinnego. Numeruje
i opisuje obrazki wg podawanych
opisów. Opisuje osoby ze zdj´ç
prezentowanych przez nauczyciela
(nazwy zawodów, przymiotniki).
Podaje swój wiek oraz wiek cz∏onków
rodziny (liczebniki w zakresie powy˝ej
10). Wykonuje kartk´ urodzinowà.
Zadaje i odpowiada na pytania.
Umie prawid∏owo zastosowaç okreÊlnik
too. Uczy si´ nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa jest bardzo
zbli˝ona do wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. Wykonuje prawid∏owo
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
dokonuje prawid∏owej samooceny.
Stara si´ przenosiç zdobytà wiedz´ na
inne dziedziny i stosowaç jà w innych

(Have a ...), stara si´ przy tym byç
kreatywny. Prawid∏owo wykonuje
towarzyszàce piosence gesty. Uczy si´
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa jest bardzo zbli˝ona do
wzorca prezentowanego na p∏ytach CD.
Wykonuje prawid∏owo çwiczenia
utrwalajàce i sprawdzajàce, dokonuje
prawid∏owej samooceny. Stara si´
przenosiç zdobytà wiedz´ na inne
dziedziny i stosowaç jà w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeƒ:
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Unit 10
ALL ABOUT ME

Rozumie pojedyncze polecenia
wydawane przez nauczyciela, nie
potrafi ich jednak po∏àczyç z ruchem
(TPR). W∏aÊciwie nie stosuje
czasownika can. Niepoprawnie ∏àczy
i numeruje obrazki. Uczy si´
niewielkich fragmentów nowych rapów
i piosenek na pami´ç, jego wymowa
bardzo powa˝nie odbiega od wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
Pope∏nia wiele b∏´dów w çwiczeniach
utrwalajàcych i sprawdzajàcych,
wykonuje je ma∏o starannie, a jego
samoocena rzadko odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Bardzo
rzadko wykorzystuje uprzednio zdobytà
wiedz´, poznane struktury stosuje
zwykle w utrwalonych i dobrze mu
znanych kontekstach, mimo to nadal
pope∏nia stosunkowo cz´ste b∏´dy.

OCENA DOPUSZCZAJÑCA
Uczeƒ:

Nie rozumie wi´kszoÊci wydawanych
przez nauczyciela poleceƒ i nie potrafi
ich powiàzaç z ruchem (TPR). Cz´sto
zapomina o u˝yciu czasownika can.
Pope∏nia cz´ste b∏´dy w numerowaniu
i ∏àczeniu obrazków. Uczy si´ fragmentów nowych rapów i piosenek na
pami´ç, jego wymowa doÊç znacznie
odbiega od wzorca prezentowanego na
p∏ytach CD. åwiczenia utrwalajàce
i sprawdzajàce wykonuje cz´Êciowo
poprawnie, jego samoocena nie zawsze
odzwierciedla rzeczywiste umiej´tnoÊci.
Stara si´ sporadycznie wykorzystywaç
uprzednio zdobytà wiedz´, równie˝
w innych kontekstach oraz od czasu do
czasu eksperymentowaç z ju˝
poznanymi wyra˝eniami leksykalnymi
i strukturami gramatycznymi. Pope∏nia
jednak przy tym doÊç powa˝ne
i stosunkowo cz´ste b∏´dy.

przy tym doÊç powa˝ne i stosunkowo
cz´ste b∏´dy.

OCENA DOSTATECZNA
Uczeƒ:

Nie rozumie pojedynczych poleceƒ
nauczyciela i nie potrafi na nie
zareagowaç ruchem (TPR). Czasownik
can stosuje zwykle poprawnie,
szczególnie w utrwalonych kontekstach.
Odpowiednio numeruje i ∏àczy prawie
wszystkie obrazki. Uczy si´ wi´kszoÊci
nowych rapów i piosenek na pami´ç,
jego wymowa jest zbli˝ona do wzorca
prezentowanego na p∏ytach CD.
W wi´kszoÊci poprawnie wykonuje
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
jego samoocena zwykle odzwierciedla
rzeczywiste umiej´tnoÊci. Stara si´
na bie˝àco wykorzystywaç wczeÊniej
zdobytà wiedz´, równie˝ w innych
kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi, pope∏niajàc przy tym
niewielkie b∏´dy.

OCENA DOBRA
Uczeƒ:

Prawid∏owo reaguje ruchem na
polecenia nauczyciela (TPR). Bierze
czynny udzia∏ we wprowadzaniu
nowego materia∏u (czasownik can),
stosuje nowopoznanà konstrukcj´
w dodatkowych kontekstach.
Odpowiednio numeruje i ∏àczy obrazki.
Uczy si´ nowych rapów i piosenek
na pami´ç, jego wymowa jest bardzo
zbli˝ona do wzorca prezentowanego
na p∏ytach CD. Wykonuje prawid∏owo
çwiczenia utrwalajàce i sprawdzajàce,
dokonuje prawid∏owej samooceny.
Stara si´ przenosiç zdobytà wiedz´
na inne dziedziny i stosowaç jà
w innych kontekstach oraz
eksperymentowaç z ju˝ poznanymi
wyra˝eniami leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

kontekstach oraz eksperymentowaç
z ju˝ poznanymi wyra˝eniami
leksykalnymi i strukturami
gramatycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeƒ:

