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Uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w podstawie programowej i programie nauczania. Uczeń nie 
zapamiętał wiadomości i nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie słownictwa i struktur 

gramatycznych, nie rozumie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych pytań i poleceń, nie 

potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, nie potrafi napisać krótkiego tekstu. Uczeń nie rokuje nadziei na 
opanowanie materiału na dalszych etapach. 
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Słabo zna i z trudem podaje dane personalne,nazwy ubrań i innych rzeczy osobistych, określa okresy życia 

człowieka. Ma trudności z poprawnym tworzeniem zdań z czasownikami to be oraz have gotw czasie Present 

Simple. Słabo zna i popełnia liczne błędy, podając nazwy pomieszczeń i elementów wyposażenia domu, nazwy 

pomieszczeń szkolnych, przedmiotów nauczania oraz przyborów szkolnych, nazwy popularnych zawodów i 

związanych z nimi czynności .  Z trudem podaje nazwy członków rodziny, czynności życia codziennego, form 

spędzania czasu wolnego, nazwy artykułów spożywczych, smaków,  nazw części ciała,  chorób i dolegliwości i 
posiłków oraz czynności opisujących ich przygotowanie, podaje nazwy sklepów i towarów, wymagane nazwy 

środków transportu, nazwy dziedzin kultury, nazwy dyscyplin sportowych, elementów sprzętu sportowego i 

obiektów sportowych, wybrane nazwy wynalazków i urządzeń technicznych, wybrane nazwy zwierząt i roślin, 
typów pogody, pór roku i elementów krajobrazu. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu wypowiedzi. 

Popełniając liczne błędy zaburzające komunikację, nieudolnie tworzy proste wypowiedzi ustne. Popełniając liczne 

błędy, buduje zdania w czasachPresent Simpleoraz Present Continuous. Słabo zna zasady tworzenia zdań 
oznajmujących oraz pytań w mowie zależnej, buduje zdania i posługuje się nimi popełniając liczne błędy. Ma 

trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych tekstów. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu prostych 

tekstów. Słabo zna i popełniając liczne błędy używa zaimków nieokreślonych. Słabo zna i nieudolnie stosuje 
spójniki: and, but, or, because, so, although. Popełnia liczne błędy tworząc zdania w stronie biernej w czasach 

Present Simple, Past Simple, Future Simple i Present Perfect Simple. Słabo zna i z trudem podaje wybrane 
czasowniki złożone (Phrasal verbs). Popełniając liczne błędy, posługuje się zdaniami warunkowymi typu 0, 1 i 2. 

Nieudolnie buduje zdania z wyrażeniami than oraz (not) as…as…Słabo zna i z trudem stosuje w wypowiedziach 

wyrażenia too… oraz (not)…enough. Popełniając liczne błędy posługuje się wyrażeniami so i such (a/an), a także 

What i How w połączeniu z przymiotnikami i przysłówkami Słabo zna zasady tworzenia i stosowania zdań w czasie 

Past Perfect, popełnia liczne błędy. 

Popełnia liczne błędy tworząc formy czasowników: bezokolicznik lub formę –ing. Słabo zna zasady tworzenia zdań 
z czasownikami modalnymi can/could; be able to. Słabo zna zasady tworzenia zdań z czasownikami modalnymi 

must, might, may, could, can’t; popełnia liczne błędy posługując się nimi. Słabo zna zasady  tworzenia zdań w 

poznanych czasach i z trudnością je buduje. Popełnia liczne błędy posługując się poznanymi czasami 
gramatycznymi. Mimo pomocy, popełniając liczne zaburzające komunikację błędy, nieudolnie tworzy bardzo 

proste wypowiedzi pisemne. Nieudolnie reaguje w prostych sytuacjach, popełniając liczne błędy.  Nieudolnie 

przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy. 
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Częściowo zna i podaje dane personalne, nazwy ubrań i innych rzeczy osobistych, określa okresy życia człowieka, 
nazwy pomieszczeń i elementów wyposażenia domu,  podajenazwy popularnych zawodów i związanych z nimi 

czynności, czasem popełniając błędy: podaje nazwy członków rodziny, czynności życia codziennego, form spędzania 

czasu wolnego, nazwy artykułów spożywczych, smaków, posiłków oraz czynności opisujących ich przygotowanie,  
podaje nazwy sklepów i towarów, nazwy środków transportu, wymagane nazwy dziedzin kultury, nazwy dyscyplin 

sportowych, elementów sprzętu sportowego i obiektów sportowych, nazwy części ciała, chorób i dolegliwości, 

wybrane nazwy wynalazków i urządzeń technicznych, wybrane nazwy zwierząt i roślin, typów pogody, pór roku i 
elementów krajobrazu; czasem popełnia błędy. Częściowo zna i popełniając dość liczne błędy, posługuje się 

słownictwem odnoszącym się do postaw obywatelskich, problemów i zjawisk społecznych, wolontariatu i akcji 

charytatywnych, a także przestępczości i kar, oraz mediów społecznościowych. Częściowo zna i podaje wybrane 
czasowniki złożone (Phrasal verbs). Częściowo zna wybrane rzeczowniki złożone (Compound nouns) i używa ich w 

zdaniach, popełniając dość liczne błędy. Buduje zdania w czasach Past Simple oraz Past Continuous, popełniając 
dość liczne błędy. Częściowo zna zasady tworzenia zdań oznajmujących oraz pytań w mowie zależnej, buduje zdania 

i posługuje się nimi popełniając dość liczne błędy. Częściowo rozróżnia i zna zasady stosowania czasów Past Simple 

oraz Past Continuous, nie zawsze poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach. Częściowo zna i na ogół 
poprawnie stosuje przedimki a/an, some, any, no oraz wyrażenia a lot of, much, many, (a) little, (a) few. Nie zawsze 

poprawnie stosuje spójniki: and, but, or, because, so, although. Częściowo zna zasady tworzenia zdań z wyrażeniami 

to be going to, czasem popełnia błędy wykorzystując je dla przewidywania przyszłości. Częściowo rozróżnia i nie 
zawsze poprawnie stosuje will/won’t, Present Continuous oraz to be going to dla wyrażenia intencji, nadziei i 

planów. Popełnia dość liczne błędy tworząc zdania w stronie biernej w czasach Present Simple, Past Simple, Future 

Simple i Present Perfect Simple. Popełniając dość liczne błędy buduje zdania z wyrażeniami than oraz (not) as…as… 
Popełnia dość liczne błędy tworząc zdania w stronie biernej w czasach Present Simple, Past Simple, Future Simple i 

Present Perfect Simple. Rozumie ogólny sens prostych wypowiedzi. Najczęściej rozumie sens prostych tekstów. 

Czasami popełniając błędy częściowo zaburzające komunikację, tworzy proste wypowiedzi ustne. Popełniając dość 
liczne błędy, tworzy, sam lub z pomocą, bardzo proste wypowiedzi pisemne.  

4 W większości zna i na ogół poprawnie podaje dane personalne, nazwy ubrań i innych rzeczy osobistych, określa 



okresy życia człowieka, nazwy pomieszczeń i elementów wyposażenia domu, nazwy pomieszczeń szkolnych, 

przedmiotów nauczania oraz przyborów szkolnych, nazwy popularnych zawodów i związanych z nimi czynności, 
nazwy członków rodziny, czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, większość wymaganych 

nazw artykułów spożywczych, smaków, posiłków oraz czynności opisujących ich przygotowanie, większość 

wymaganych nazw sklepów i towarów, podaje większość nazwy dyscyplin sportowych, elementów sprzętu 
sportowego i obiektów sportowych wymaganych nazw środków transportu, większość wymaganych nazw dziedzin 

kultury, nazw części ciała, chorób i dolegliwości, nazw wynalazków i urządzeń technicznych, nazw zwierząt i roślin, 

typów pogody, pór roku i elementów krajobrazu. Zna i popełniając nieliczne błędy, posługuje się słownictwem 
odnoszącym się do postaw obywatelskich, problemów i zjawisk społecznych, wolontariatu i akcji charytatywnych, a 

także przestępczości i kar, oraz mediów społecznościowych. Zna i przeważnie poprawnie podaje wymagane 

czasowniki złożone (Phrasal verbs). Zna wybrane rzeczowniki złożone (Compound nouns) i na ogół prawidłowo 
używa ich w zdaniach. Zna i podaje wymagane czasowniki złożone (Phrasal verbs), popełnia nieliczne błędy. Bez 

większego trudu i na ogół poprawnie buduje zdania w czasach Past Simple oraz Present Perfect. Rozróżnia i zna 

zasady stosowania czasów Past Simple oraz Present Perfect, posługuje się nimi w wypowiedziach, popełniając 
drobne błędy. Rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne oraz zna zasady tworzenia liczby mnogiej 

rzeczowników policzalnych; popełnia drobne błędy stosując je w wypowiedziach. Zna wybrane rzeczowniki złożone 

(Compound nouns) i na ogół prawidłowo używa ich w zdaniach. Popełnia nieliczne błędy tworząc zdania w stronie 
biernej w czasach Present Simple, Past Simple, Future Simple i Present Perfect Simple. Zna i zazwyczaj poprawnie 

podaje wymagane czasowniki złożone (Phrasal verbs). Zna zasady tworzenia i na ogół poprawniebuduje zdania 

warunkowe typu 0, 1 i 2. Zna zasady stopniowania przymiotników i przysłówków. Popełnia nieliczne błędy stosując 
w zdaniach przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym Popełniając nieliczne błędy buduje zdania z wyrażeniami 

than oraz (not) as…as… Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje w wypowiedziach wyrażenia too… oraz (not)…enough... 

Zna zasady tworzenia zdań oznajmujących oraz pytań w mowie zależnej i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje. 
Rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi.  Rozumie ogólny sens prostych tekstów. 

Popełniając nieliczne na ogół niezakłócające komunikacji błędy, tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne. 

Popełniając nieliczne błędy na ogół niezakłócające komunikacji, tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi 
pisemne. Popełniając nieliczne błędy, reaguje w prostych i bardziej złożonych sytuacjach. Bez większego trudu, 

popełniając nieliczne błędy, przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych. 
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Zna i poprawnie podaje dane personalne, nazwy ubrań i innych rzeczy osobistych,określa okresy życia człowieka, 
nazwy pomieszczeń i elementów wyposażenia domu, nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów nauczania oraz 

przyborów szkolnych, nazwy popularnych zawodów i związanych z nimi czynności, nazwy członków rodziny, 

czynności życia codziennego, form spędzania czasu wolnego, wymagane nazwy artykułów spożywczych, smaków, 
posiłków oraz czynności opisujących ich przygotowanie, wymagane nazwy sklepów i towarów. Swobodnie i 

poprawnie stosuje słownictwo opisujące kupowanie i sprzedawanie, wymianę i zwrot towarów, promocje, środki 

płatnicze oraz korzystanie z usług, wymagane nazwy środków transportu. 

Zna i z łatwością posługuje się słownictwem odnoszącym się do wycieczek, zwiedzania oraz orientacji w terenie, 

niemal bezbłędnie posługuje się słownictwem odnoszącym się do uczestnictwa w kulturze i wydarzeniach 

kulturalnych oraz tradycji i zwyczajów, a także mediów, w tym mediów społecznościowych, Zna i poprawnie podaje 
nazwy dyscyplin sportowych, elementów sprzętu sportowego i obiektów sportowych. 

Zna i poprawnie stosuje słownictwo opisujące sportowców, imprezy sportowe i uprawianie sportu, wymagane nazwy 

części ciała, chorób i dolegliwości. 
Zna i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie stosuje słownictwo odnoszące się do zdrowego stylu życia, leczenia i 

zapobiegania chorobom, wymagane nazwy wynalazków i urządzeń technicznych, nazwy zwierząt i roślin, typów 

pogody, pór roku i elementów krajobrazu, Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się słownictwem 
odnoszącym się do postaw obywatelskich, problemów i zjawisk społecznych, wolontariatu i akcji charytatywnych, a 

także przestępczości i kar, oraz mediów społecznościowych. Zna i przeważnie poprawnie podaje wymagane 

czasowniki złożone (Phrasal verbs). Zna wybrane rzeczowniki złożone (Compound nouns) i na ogół prawidłowo 
używa ich w zdaniach. Zna dobrze zasady tworzenia i z łatwością buduje zdania warunkowe typu 0, 1 i 2. Z 

łatwością i poprawnie posługuje się z zdaniami warunkowymi typu 0, 1 Bez problemu reaguje zarówno w prostych, 

jak i złożonych sytuacjach i 2. 
Poprawnie tworzy zdania okolicznikowe czasu i posługuje się nimi.  

Poprawnie tworzy i posługuje się zdaniami oznajmującymi oraz pytaniami w mowie zależnej. Dobrze zna zasady 

tworzenia zdań z czasownikami modalnymi can/could; be able to; posługuje się nimi bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie. Bez problemu rozumie ogólny sens prostych i bardziej złożonych wypowiedzi. Z łatwością znajduje 

proste informacje w wypowiedzi. Bez trudu znajduje w wypowiedzi bardziej złożone informacje. Bez trudu rozumie 

ogólny sens tekstów. Z łatwością znajduje w tekście określone informacje. 
Bezbłędnie lub niemal bezbłędnie określa intencje nadawcy oraz kontekst wypowiedzi pisemnej. Tworzy proste i 

bardziej złożone wypowiedzi ustne. Samodzielnie, stosując bogate słownictwo, tworzy krótkie i bardziej złożone 

wypowiedzi pisemne.  
Bez trudu przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych 

Swobodnie i bezbłędnie lub niemal bezbłędnie. przekazuje w języku polskim lub angielskim informacje 

sformułowane w języku angielskim, jak również przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku 
polskim. 
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Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest 

najczęściej oceną śródroczną lub końcoworoczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN, Zarządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej nr 29 z dnia 24 września 1992 roku. 

 

 


