
 
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV- VIII w Szkole 

Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach od dnia 1.09.2020 
 
1.Przedmiotowy system oceniania (PSO) jest uszczegółowieniem systemu oceniania 
wewnątrzszkolnego (SOW) zawartego w statucie szkoły. 
2.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 
się uczyć. 
3.W szkole obowiązuje system ocen w skali od niedostatecznej do celującej (nie stosuje się “+” i “-
”) odpowiadający w skali procentowej:  
 

1) niedostateczny: 0 % - 29 % 
2) dopuszczający:  30 % - 49 %   
3) dostateczny: 50 % - 69 %  
4) dobry:  70 % - 84 % 
5) bardzo dobry:  85 % - 97%  
6) celujący: 98 % - 100 % 

 
4.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem hierarchii ważności:  
 
A) Tradycyjna forma kształcenia: 

 
1) sprawdzian (S) - sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z jednego działu 
programowego i trwa jedną godzinę lekcyjną. Zapowiedziany jest conajmniej tydzień wcześniej i 
poprzedzony powtórzeniem - (waga 6) 
 
2) odpowiedź ustna (O) - sprawdza umiejętności komunikacyjne - (waga 5)  
 
3) kartkówka (K) - sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż 
trzech ostatnich tematów bądź z wyznaczonego przez nauczyciela zakresu materiału. Nie musi 
być zapowiedziana - (waga 5) 
 
4) czytanie  (CZ) - sprawdza umiejętności wymowy i płynności czytania – (waga 4) 
 
5) roczny test kompetencji (T) - sprawdza poziom opanowania wiadomości i umiejętności z 
całego roku. Termin testu jest ustalony na początku roku szkolnego. Test jest zapowiedziany 
przynajmniej 14 dni przed jego przeprowadzeniem oraz poprzedzony powtórzeniem. - (waga 6) 
 
6) praca domowa (PD) - oceniana jest zgodność z tematem i poprawność językowa (za krótkie 
prace w ćwiczeniach uczniowie dostają plusy: 5 plusów - ocena bardzo dobra; za brak pracy 
domowej minusy: 3 minusy - ocena niedostateczna). Nauczyciel jest zobowiązany nie zadawać 
pracy domowej na weekend lub inne dni wolne od nauki szkolnej - (waga 2) 
 
7) praca na lekcji (A) - koncentracja uwagi, poprawność odpowiedzi, wkład pracy, praca w 
grupach, ćwiczenia praktyczne (za aktywność na lekcji, zwyciężenie w grze uczniowie otrzymują 
plusy: 5 plusów - ocena bardzo dobra / pieczątki) – (waga 3) 
 
8) wytwory ucznia (W) np. plakaty, projekty, prezentacje multimedialne, filmiki) – przy ocenianiu 
brana jest pod uwagę poprawność językowa i kreatywność, estetyka, wkład pracy - (waga 3) 
 
9) różne formy wypowiedzi pisemnych (WP) - przy ocenianiu brana jest pod uwagę 
poprawność językowa i merytoryczna, zgodność z tematem – (waga 3) 
 



10) konkursy (V) - (waga 5) 
 
11) inne aktywności w obrębie danego przedmiotu (I) – np. wykonanie dodatkowej pracy z 
inicjatywy ucznia – (waga 3) 
 
12) nieprzygotowanie do zajęć (NP) – Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji trzy 
razy w ciągu jednego półrocza.  Uczeń ma obowiązek zgłosić brak zeszytu, podręcznika lub 
zeszytu ćwiczeń na początku lekcji, po sprawdzeniu przez nauczyciela obecności. Za 
nieprzygotowanie (za brak zeszytu, podręcznika lub zeszytu ćwiczeń) otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
 
5. Nauczyciel ma obowiązek dokonać komentarza pisemnego ocen ze sprawdzianów i testów 
kompetencji poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. Przy krótkich formach sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów 
(np jedna, dwie umiejętności; 3 ostatnie zajęcia edukacyjne) dopuszcza się stosowanie 
komentarza ustnego poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. Nauczyciel obdarza komentarzem ustnym pozostałe formy sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
 
6. Uczeń ma prawo poprawić oceny uzyskane ze sprawdzianów pisemnych. Ocenę można 
poprawić jednokrotnie, ustnie lub pisemnie, w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później 
niż 2 tygodnie od dnia oddania sprawdzianu. Materiał do poprawy obejmuje treści zawarte w 
sprawdzianie. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika, a przy wystawianiu oceny 
klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę tę, która jest korzystniejsza dla ucznia. W przypadku 
nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel wpisuje minus w miejsce oceny ze sprawdzianu, 
a następnie wyznacza dodatkowy termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia. W 
przypadku, gdy uczeń nie zgłosi się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i nieobecność ta 
jest nieusprawiedliwiona, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 
7. Nauczyciel ustala ocenę śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen 
bieżących z uwzględnieniem możliwości ucznia (ocena nie stanowi średniej arytmetycznej ocen 
bieżących). 
 
8. Oczekiwane efekty kształcenia:    
 
Celujący (6) otrzymuje uczeń, który potrafi biegle operować bardziej złożonymi strukturami. Biegle 
posługuje się zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych. Swobodnie wypowiada się na tematy zawarte w Podstawie Programowej prawie nie 
popełniając błędów. Potrafi z łatwością zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. 
Stosuje poprawną wymowę i intonację, zbliżoną do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka. 
Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, bardziej złożone struktury, używając bogatego 
zasobu słownictwa, prawidłowej pisowni i interpunkcji. W staranny i interesujący sposób wykonuje 
prace projektowe, wyczerpując temat oraz stosując bogatsze słownictwo i bardziej złożone 
struktury. Regularnie odrabia zadania domowe.  
 
Bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który potrafi wypowiadać się w sposób ciekawy oraz płynny. 
Jego wypowiedź jest bogata w treść oraz słownictwo. W większości stosuje poprawną wymowę i 
intonację, zbliżoną do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka. Sporadycznie popełnia błędy 
językowe, które nie zakłócają komunikacji, a jego wypowiedź jest zrozumiała. Potrafi zrozumieć 
ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów oraz zrozumieć kluczowe informacje. Potrafi z 
powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste 
struktury i słownictwo, używając prawidłowej pisowni i interpunkcji. W staranny i interesujący 
sposób wykonuje prace projektowe, wyczerpując temat oraz możliwości leksykalne. Regularnie 
odrabia zadania domowe.  



 
Dobry (4) otrzymuje uczeń, który potrafi poprawnie operować prostymi strukturami, jego 
wypowiedź ma logiczną konstrukcję. Potrafi budować w większości spójne zdania. Na ogół używa 
szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania. Stosuje poprawną wymowę i 
intonację. Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów a także 
zrozumieć kluczowe informacje. Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. 
Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Potrafi na 
ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. W ciekawy sposób 
wykonuje prace projektowe, używając prostych, w większości poprawnych zdań. Regularnie 
odrabia prace domowe. 
 
Dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi 
strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa 
odpowiedniego do zadania.  Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów 
Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi 
zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela. Czasem potrafi z powodzeniem przekazać 
wiadomość. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych 
błędów. Można go zazwyczaj zrozumieć. Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, 
proste struktury i słownictwo. Wykonuje prace projektowe używając prostych zdań. Raczej odrabia 
prace domowe. 
 
Dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych 
struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne.  Dysponuje niewielkim zakresem 
słownictwa odpowiedniego do zadania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa. 
Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć 
kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi zazwyczaj zrozumieć 
polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi. Czasami potrafi 
przekazać wiadomość, ale z trudnościami. Posługuje się czasami poprawnym językiem, ale 
popełnia wiele zauważalnych błędów. Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością. 
Ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo. 
Wykonuje niektóre prace projektowe używając bardzo prostych zdań i popełniając wiele błędów. 
Niesystematycznie odrabia prace domowe. 
 
Niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował treści nauczania zawartych w 
podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 
z języka angielskiego. Uczeń nie jest w stanie porozumieć się, nawet przy pomocy nauczyciela.  
 
B) Podczas mieszanej formy kształcenia (nauczanie hybrydowe): 
 
Uczniów obowiązują wszystkie punkty z tradycyjnej formy kształcenia (patrz wyżej – punkt A). 
Sprawdziany odbywać się będą wyłącznie w szkole.  
 
C) Podczas kształcenia zdalnego (nauczanie zdalne):  
 
Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek robić notatki w zeszycie, zapisywać temat i 

numer lekcji oraz datę. 

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 Sprawdziany/quizy/karty pracy - Szn (waga 3) 

 Praca na lekcji – (Aktywność) – Azn (waga 3) 

 Kartkówka/karty pracy – Kzn (waga 3) 

 Wypracowania – Wzn (waga 3) 

 Odpowiedź ustna – Ozn (waga 3) 

 Czytanie – Czn (waga 3) 



 Wytwory (filmiki, prezentacje, projekty, plakaty) – Wzn (waga 3) 

 Konkursy – Vzn (waga 3) 

 Inne aktywności w obrębie przedmiotu – Izn (waga 3) 

 

2. Ocenianie uczniów: 

 Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w materiale przesłanym przez nauczyciela i 

umieszczonym na platformie internetowej. 

 Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prac i zadań pisemnych, (prace i zadania pisemne, które zostaną ocenione 

zgodnie z kryteriami oceniania). Nie dotrzymanie ustalonego terminu skutkuje otrzymaniem 

minusa „-„ w dzienniku elektronicznym (minus jako informacja do rodzica). Jeśli uczeń nie 

prześle pracy w kolejnym wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w statucie 

szkoły. 

 Podczas zdalnego nauczania, ocenianie pracy uczniów przez nauczyciela będzie 

uwzględniało możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

1.09.2020 

Danuta Józefowska 

Katarzyna Białoskórska 
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego do potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. 

Dostosowania ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się: 
 
Uczniowie słabosłyszący 
- uczeń jest zobowiązany do opanowania materiału przewidzianego w podstawie programowej, 
- przy ocenie prac pisemnych i projektów nie uwzględnia się błędów wynikających z faktu 
zaburzonej percepcji słuchowej, ocenia się tok myślenia i umiejętności, 
- nie obniża się oceny za przekręcanie nowych słów lub za problemy z wypowiadaniem słów 
dłuższych, 
- na lekcjach jest sprawdzana technika głośnego czytania tekstów po uprzednim uzgodnieniu z 
uczniem, 
- uczniowie o obniżonej pamięci słuchowej mają możliwość wydłużenia terminu pamięciowego 
opanowania nowych słów, wierszyków, 
- zapewnia się uczniowi siedzenie w pierwszej ławce, 
- podczas pisania sprawdzianów wydłuża się czas pracy ucznia, 
- nauczyciel często upewnia się, czy dziecko prawidłowo zrozumiało treść samodzielnie 
przeczytanego polecenia, 
- nie omawia się błędów wobec całej klasy, 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty, 
- największe znaczenia dla oceny końcowej ucznia mają: jego wysiłek, starania, motywacja, 
obowiązkowość. 
 
Uczniowie słabowidzący 
- właściwie umiejscowić dziecko w klasie (zapobiegające odblaskowi pojawiającemu się w pobliżu 
okna, zapewniające właściwe oświetlenie i widoczność), 
- udostępniać teksty (np. testy sprawdzające wiedzę) w wersji powiększonej, 
- wydłużyć czas na wykonanie określonych zadań, 
- często zadawać pytania - „co widzisz?” w celu sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności 
doznań wzrokowych. 
 
Dysortografia 
- ograniczać teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w 
podręczniku; jeśli to możliwe dać uczniowi gotową notatkę do wklejenia,  
- często sprawdzać zeszyt ucznia,  
- nie omawiać błędów popełnianych przez ucznia przy całej klasie tylko indywidualnie,  
- oceniać przygotowanie ucznia do zajęć, jego zaangażowanie.  
 
Dysgrafia 
Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania 
merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych 
uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np., jeśli nauczyciel nie 
może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego 
zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze.  



 
Dysleksja 
- stosowanie nauczania polisensorycznego angażującego jednocześnie zmysł słuchu, wzroku i 
kinestezji 
- wprowadzanie licznych powtórzeń i egzemplifikacji (przykładów z własnego doświadczenia) 
- wydłużanie czasu na zrozumienie prezentowanych treści materiału, 
- przekazywanie treści za pomocą konkretów, 
-mobilizowanie uczniów do przygotowywania tablic z gramatyki w celu utrwalania materiału, 
- wyrabianie nawyku korzystania ze słowników, 
- rozłożenie obowiązującego materiału na mniejsze partie; 
- formułowanie krótkich i precyzyjnych poleceń w pracach klasowych, kartkówkach i testach, 
- ocenie podlega wartość merytoryczna pracy, sprawdzianów, ocenianiu nie podlegają błędy 
ortograficzne, 
- akceptowanie prac ucznia wykonanych na komputerze, 
- preferowanie wypowiedzi ustnych, zwłaszcza przy testach , sprawdzianach sprawdzających - 
stosowanie feedback, czyli potwierdzenia zrozumienia (informacje zwrotne),  
- wydłużanie czasu na odpowiedź i prace pisemne, 
- unikanie głośnego czytania w obecności całej klasy (ewentualnie po opanowaniu zadanego 
tekstu), 
- unikanie czytania zbyt długich tekstów, pisania dyktand, uczenia się wierszyków czy piosenek na 
pamięć (zwłaszcza dłuższych) poprzez dawanie możliwości nauczenia się ich czytania,  
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty. 
 
Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim 
 
- umiejscowienie ucznia z przodu klasy 
- upewnianie się, czy uczeń rozumie polecenia ustne, najlepiej formułować je w postaci krótkich 
zdań 
- naprowadzanie go na właściwe rozumienie czytanych jednorazowo treści, w tym pisemnych 
poleceń do zadań 
- polecenia ustne i dyktowane zdania kierować bezpośrednio do ucznia, zachowując kontakt 
wzrokowy, w razie potrzeby je powtarzać 
- przypominanie o wykonaniu pracy i sprawdzanie, czy została wykonana 
- ilustrowanie nowych słów i materiału gramatycznego używając różnorodnych pomocy 
dydaktycznych 
- wdrażanie ucznia do pracy w grupie podczas zajęć 
- wydłużanie czasu pracy ucznia podczas pisania sprawdzianów, kartkówek 
- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień, tj. pochwały i zachęty 
- zwracanie większej uwagi na odpowiedzi ustne ucznia niż prace pisemne. 
 
Autyzm w tym zespół Aspergera 
 
- eliminowanie bodźców rozpraszających (wzrokowych, słuchowych); dostosowanie metod i form 
pracy do indywidualnych potrzeb ucznia; 
- pomoc w nabywaniu umiejętności w zakresie „funkcji wykonawczych”, takich jak umiejętności 
organizacyjne i umiejętności uczenia się; 
- stosowanie modelu edukacji opartego na doświadczeniu; 
- popieranie informacji słownych tekstem pisanym albo obrazem, ilustracją, filmem; 
- przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie najbardziej 
konkretny; 
- zwracanie się do dziecka bezpośrednio po imieniu, powtarzanie poleceń, sprawdzanie stopnia 
zrozumienia polecenia, czekanie aż rozpocznie pracę; używanie krótkich zdań i podawanie 
jasnych instrukcji; 
- zachęcanie ucznia, by w razie potrzeby prosił o powtórzenie, uproszczenie czy zapisanie 
polecenia; 



- używanie prostego i jednoznacznego języka 
- w związku z trudnościami w prawidłowym odczytaniu przez ucznia sygnałów pozawerbalnych, 
każdy wyraz twarzy i gest powinien być poparty informacją słowną. 
- kreatywne wykorzystywanie zainteresowań ucznia; 
- wspomaganie rozwoju umiejętności komunikacyjnych (słownictwo, rozumienie); dbanie o 
pozytywną więź z dzieckiem, praca w oparciu o tzw. pozytywne wzmocnienia  
- pochwały, nagradzanie; 
- wdrażanie i oczekiwanie od ucznia przestrzegania zasad panujących w szkole; pomoc w 
sytuacjach przeżywanego stresu poprzez przewidywanie, zapobieganie, rozumienie przyczyn i 
rozwiązywanie stresujących sytuacji; 
- wspieranie i umożliwianie kontaktów społecznych; 
- w ocenianiu oddzielanie obszarów, w których trudności wynikają ze specyficznych trudności 
wynikających z zaburzenia; 
- dzielenie zadań na wieloetapowe, krótsze części; wyznaczanie mniejszych ilości zadań do 
wykonania; zadawanie krótszych prac domowych w sytuacji, gdy rodzice zgłaszają, że nauka w 
domu trwa godzinami; 
- sprawdzanie wiedzy ucznia w formie, jaką preferuje. 
 
 
Kryteria oceniania zgodne z PSO z języka angielskiego 
 



 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 
 
W obrębie tematów określonych w podstawie programowej  uczeń klasy czwartej 
potrafi: 
 
1. Człowiek (np. dane personalne,  wygląd zewnętrzny, rzeczy osobiste, uczucia 

i emocje, umiejętności i zainteresowania): 

 przedstawić się, 

 przedstawić inne osoby,  

 przywitać się i pożegnać, 

 podać dane personalne: kraj pochodzenia i narodowość, wiek, zawód, 
pokrewieństwo, 

 nazwać części ciała, 

 opisać cechy fizyczne, 

 nazwać części garderoby: ubrania, buty, dodatki, 

 opisać wygląd zewnętrzny,  

 wyrazić, co lubi, a czego nie lubi, 

 wyrazić prośbę, podziękowanie, przeprosiny i zareagować w podobnych 
sytuacjach, 

 zapytać o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia i wyrazić podobne uczucia, 

  zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
2. Miejsce zamieszkania (np. dom, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace 

domowe): 

 nazwać pomieszczenia i wyposażenie domu, określić ich położenie,  

 opisać swój pokój i jego wyposażenie, 

 opisać swoje mieszkanie lub swój dom,  

 nazwać prace domowe, 

 opisać swoje obowiązki domowe, 

 poprosić o pomoc i zareagować na prośby, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
3. Życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, 

określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości): 

 nazwać osoby z rodziny, 

 podać informację o swojej rodzinie oraz zapytać i poprosić o podobną 
informację, 

 określić i zapytać o czas: godzinę, dzień tygodnia, miesiąc, rok, datę, 

 nazwać czynności życia codziennego, 

 opisać swoje codzienne zajęcia,  

 opisać życie prywatne, 

 opisać zdolności i umiejętności, 

 opisać swój plan dnia, a także plan innych osób, 

 nazwać formy spędzania czasu wolnego: w miejscu zamieszkania  

 opowiedzieć, jak spędza czas wolny, 

 złożyć życzenia i gratulacje z okazji świąt, urodzin, imienin itp., 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
4. Sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, uprawianie 

sportu): 

 nazwać dyscypliny sportu i sprzęt sportowy,  



 rozmawiać o popularnych dyscyplinach sportu i sprzęcie sportowym, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
5. Świat przyrody ( rośliny i zwierzęta): 

 nazwać wybrane dzikie zwierzęta, w tym zamieszkujące zoo np. w najbliższej 
okolicy, 

 opisać swoje zwierzątko (np. wygląd, zwyczaje), 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
Struktury gramatyczne 
 
Uczeń posługuje się w mowie i w piśmie następującymi strukturami gramatycznymi: 
 
CZASOWNIK 
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to learn, learns 
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do 
3. Czasowniki modalne: 

 can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t ski. I can’t hear you. It 
can’t be true. 

4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that! 
5. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. like, dance, see 
6. Czasy gramatyczne: 

 Present Simple, np. She often reads in bed. The train leaves at seven.  
 

RZECZOWNIK 
1. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women 
 
PRZEDIMEK 
1. Przedimek nieokreślony, np. a plum, an apple 
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA 
3. Przedimek zerowy, np. dinner 
 
PRZYMIOTNIK 
1. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our 
 
PRZYSŁÓWEK 
1. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. He usually plays football on Saturday mornings. 
She is always late. Do it quickly! 
 
ZAIMEK 
1. Zaimki osobowe, np. I, you, we 
4. Zaimki wskazujące, np. this, those 
5. Zaimki pytające, np. who, what, which 
 
LICZEBNIK 
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand 
 
PRZYIMEK 
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school 
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in March, at night 
 
SPÓJNIK 



Spójniki, np. and, or 
 
SKŁADNIA 
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple 
2. Zdania rozkazujące, np. Stand up! Don’t play with your mobile. 
3. Zdania z podmiotem there, np. There is a poster on the wall.  



Wymagania edukacyjne dla klasy 5 

W obrębie tematów określonych w podstawie programowej oraz niniejszym 

programie nauczania języka angielskiego uczeń: 

Ja 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 

rozdziału, w szczególności: 

• dane personalne 
• państwa i narodowości 
• rzeczy osobiste 
• nazwy miesięcy 
• umiejętności i zainteresowania 
• pomieszczenia i wyposażenie domu 
• ubrania 
• przymiotniki opisujące cechy i osobowość 
– zna i częściowo poprawnie stosuje czasowniki to be, have got, can 
– na ogół poprawnie używa konstrukcji there is / there are 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa w zdaniu przyimków opisujących położenie 
– na ogół poprawnie używa w zdaniach zaimków wskazujących i dzierżawczych 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 

– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 

słuchanie 

– reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie 
instrukcje 
– udziela podstawowych informacji o sobie i ludziach ze swojego otoczenia, zna 
nazwy kilku krajów i narodowości 
– opisuje przedmioty osobiste i nazwy ubrań, używając podstawowych zwrotów 
– nazywa miesiące 
– nazywa pomieszczenia w domu i ich wyposażenie 
– formułuje proste pytania i wypowiedzi 
– zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi 
 
Szkoła 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• przedmioty nauczania, przybory szkolne 
• dni tygodnia 
• pomieszczenia w szkole, życie szkoły 
• dane personalne 
• zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego 
– zna i na ogół poprawnie używa czasu Present Simple w zdaniach twierdzących, 
pytaniach i przeczeniach 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa w zdaniu przysłówków częstotliwości 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– udziela podstawowych informacji o sobie i ludziach ze swojego otoczenia, opisuje 
ludzi, używając prostych struktur 
– nazywa przybory szkolne i niektóre przedmioty nauczane w szkole 



– zazwyczaj poprawnie nazywa dni tygodnia 
– udziela podstawowych informacji na temat swoich zainteresowań i form spędzania 
czasu wolnego 
– zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi  
 
Żywność 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 

rozdziału, w szczególności: 

• artykuły spożywcze 
• opakowania 
• zamawianie jedzenia w restauracji 
• tradycje kulinarne w innych krajach 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple 
– rozróżnia i zazwyczaj poprawnie używa rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych 
– na ogół poprawnie używa zwrotów some i any z rzeczownikami policzalnymi i 
niepoliczalnymi 
– na ogół poprawnie pyta o liczbę i ilość z użyciem how much i how many 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje swoje nawyki żywieniowe, używając podstawowych struktur 
– udziela podstawowych informacji na temat żywienia 
– wymienia podstawowe składniki niezbędne do organizacji przyjęcia 
– opisuje ilustrację, posługując się prostymi strukturami leksykalnymi 
– prowadzi krótką rozmowę w restauracji, używając poznanych zwrotów 
– opisuje ulubione śniadanie, używając prostych struktur 
– udziela podstawowych informacji na temat typowych posiłków 
 
Technologia 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• gadżety 
• korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych 
• czasowniki nazywające czynności 
• uczucia i emocje 
• znajomi i przyjaciele 
• przekazywanie informacji 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Simple 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Continuous 
– na ogół poprawnie łączy przymiotniki z przyimkami 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje nowe technologie i sposoby ich wykorzystania, używając prostych struktur i 
zwrotów 
– opisuje ilustracje, posługując się podstawowymi zwrotami 
– udziela prostych informacji na temat opinii, uczuć i emocji oraz upodobań 
– prowadzi rozmowę telefoniczną 



– krótko opisuje urządzenia technologiczne 
– opisuje różne rodzaje domów, używając prostych konstrukcji 
 
Krajobraz 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• elementy krajobrazu 
• zainteresowania 
• zwierzęta i przymiotniki je opisujące 
• ulubione filmy 
• rekordy świata 
• przyjaźń 
• formy spędzania czasu wolnego 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present 
Continuous 
– zazwyczaj poprawnie stopniuje przymiotniki 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje ciekawe miejsca w swoim kraju 
– udziela prostych informacji na temat swoich zainteresowań 
– w prostych zdaniach opisuje zwierzęta 
– opisuje upodobania, wyraża opinie, uczucia i emocje 
– opisuje cechy charakteru, wyraża swoje opinie na temat innych ludzi, używając 
prostych konstrukcji 
– używając prostych zwrotów, opisuje ulubione filmy i książki 
 

Miasto 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• miejsca w mieście 
• orientacja w terenie 
– zna i rozumie zasady użycia czasownika to be w czasie Past Simple 
– zna i zazwyczaj poprawnie stosuje w zdaniach przyimki opisujące położenie 
– zazwyczaj poprawnie stosuje przymiotniki rozwijające wypowiedź 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych 
 i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje miejsca w swoim mieście, używając prostych struktur 
– prostymi zdaniami opisuje wydarzenia z przeszłości 
– uzyskuje i przekazuje informacje 
– opisuje swoją miejscowość, używając prostych zwrotów 
– opisuje ciekawe miejsca w swojej okolicy, stosując bardzo podstawowe słownictwo 
 

Praca 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• popularne zawody 



• czynności dnia codziennego 
• formy spędzania czasu wolnego 
• wyrażanie próśb 
• prace domowe 
– zna konstrukcję zdań twierdzących w czasie Past Simple i zazwyczaj poprawnie 
używa ich z czasownikami regularnymi i nieregularnymi 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– w prostych zdaniach opowiada o czynnościach związanych z wykonywanym 
zawodem 
– przedstawia swoje plany zawodowe na przyszłość 
– prostym językiem opowiada o wydarzeniach z przeszłości 
– prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje 
– pyta o pozwolenie, udziela lub odmawia pozwolenia 
– korzystając z podręcznika, krótko opisuje obowiązki domowe 
 

Podróżowanie 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• środki transportu 
• wyposażenie turystyczne 
• czasowniki związane z podróżowaniem 
• ceny, środki płatnicze 
• kupowanie biletów 
• odkrywcy 
• pocztówka z wyjazdu 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Past Simple w pytaniach i przeczeniach  
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– w prostych zdaniach opisuje środki transportu 
– udziela prostych informacji na temat swojego wyjazdu, opisuje wydarzenia z 
przeszłości 
– używając prostych zwrotów, kupuje bilet na podróż 
– używając prostych zwrotów, opisuje swoją podróż i wyjazd wakacyjny 
 

Mój świat 

– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• wydarzenia w życiu prywatnym 
• określanie czasu 
• zainteresowania 
• rodzaje muzyki 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Past Simple we wszystkich rodzajach zdań 
– zna i na ogół poprawnie stosuje konstrukcję to be going to 
– na ogół poprawnie zadaje pytania na temat teraźniejszości i przeszłości 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych  
i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 



słuchanie 
– opisuje rysunki i ilustracje, posługując się bardzo prostym słownictwem i poznanymi 
zwrotami 
– opowiada o wydarzeniach ze swojego życia, używając prostego słownictwa i 
poznanych zwrotów 
– prostym językiem wyraża plany na przyszłość 
– zaprasza i odpowiada na zaproszenie 
– proponuje, zachęca, wyraża opinie, uczucia i emocje, używając prostych 
konstrukcji 
 

Struktury gramatyczne 

Uczeń posługuje się w mowie i w piśmie następującymi strukturami gramatycznymi: 

 - Czasownik to be i have got w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach 

- Czasownik can w zdaniach twierdzących, przeczeniach i pytaniach 

- Konstrukcja there is / there are i przyimki opisujące położenie 

- Zaimki wskazujące this / that / these / those 

- Zaimki dzierżawcze 

- Czas Present Simple, przysłówki częstotliwości 

- Zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Simple 

- Pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple 

- Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z some i any 

- Pytania o liczbę i ilość z użyciem how much i how many 

- Zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Continuous 

- Pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous 

- Związek przymiotnika z przyimkiem 

- Czas Present Simple i Present Continuous 

- Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 

- Przyimki opisujące położenie 

- Czasownik to be w czasie Past Simple w zdaniach twierdzących i przeczeniach 

- Czasownik to be w czasie Past Simple w pytaniach 
 
- Przymiotniki jako słowa rozwijające wypowiedź 
 



- Czas Past Simple dla czasowników regularnych w zdaniach twierdzących 
 
- Czas Past Simple dla czasowników nieregularnych w zdaniach twierdzących 
 
- Zdania twierdzące w czasie Past Simple z czasownikami regularnymi i 
nieregularnymi 
 
- Czasy Present Simple i Past Simple  
 
- Czas Past Simple w przeczeniach 
 
- Pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple 
 
- Czasy Present Continuous i Past Simple 
 
- Czasy Present Simple i Past Simple  
 
- Konstrukcja to be going to 
 
- Pytania na temat teraźniejszości i przeszłości 
 
 



Wymagania szczegółowe dla klasy 6 
 
W obrębie tematów określonych w podstawie programowej uczeń klasy szóstej 
potrafi: 
1. Człowiek  

 przedstawić się, 

 przedstawić inne osoby,  

 przywitać się i pożegnać, 

 podać dane personalne: kraj pochodzenia i narodowość, wiek, zawód, 
pokrewieństwo 

 nazwać części garderoby: ubrania, buty, dodatki, 

 opisać swoje uczucia i innych osób, 

 powiedzieć o cechach osobowości innych osób, 

 wyrazić, co lubi, a czego nie lubi, 

 wyrazić prośbę, podziękowanie, przeprosiny i zareagować w podobnych 
sytuacjach, 

 zapytać o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia i wyrazić podobne uczucia, 

  powiedzieć 
2. Miejsce zamieszkania 

 nazwać typy domów,  

 nazwać  pomieszczenia w domu oraz wyposażenie, 

 nazwać prace domowe, 

 opisać swoje obowiązki domowe, 

  rozmawiać o miejscu, gdzie mieszka, 

  zapraszać oraz akceptować i odrzucać zaproszenia innych 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
3. Edukacja  

 przedmioty nauczania, 

  przybory szkolne, 

  zajęcia pozalekcyjne 
4. Praca   

 potrafi nazwać popularne zawody, 

 potrafi powiedzieć o swoich ambicjach i celach życiowych, 

 potrafi zapytać o czas pracy i rodzaj  
5. Życie prywatne  

  nazwać osoby z rodziny, 

 podać informację o swojej rodzinie oraz zapytać i poprosić o podobną 
informację, 

  zaprosić, przyjąć zaproszenie i odmówić, 

 nazwać czynności życia codziennego, 

 opisać swoje codzienne zajęcia,  

 opisać życie prywatne, 

 opisać zdolności i umiejętności, 

 opisać swój plan dnia, a także plan innych osób, 

 nazwać formy spędzania czasu wolnego: w miejscu zamieszkania  

 opowiedzieć, jak spędza czas wolny, 

 złożyć życzenia i gratulacje z okazji świąt, urodzin, imienin itp., 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 



 
6. Żywienie 

 zna nazwy produktów spożywczych i posiłków, 

 zna sposób pakowania produktów spożywczych, 

  nazwać miejsca użyteczności publicznej, 

  zarezerwować hotel, miejsce w restauracji, 

  rozmawiać o robieniu zakupów i gotowaniu, 

  rozmawiać o preferencjach,  

  zrozumieć i napisać przepis kulinarny, 

 poznaje typowe dania w Wielkiej Brytanii 
7. Zakupy i usługi  

 zna rodzaje sklepów, towary i ich cechy, 

 potrafi zrobić zakupy, zna środki płatnicze, 

 potrafi ocenić sklepy i usługi 
8.  Podróżowanie i turystyka  

 potrafi nazwać środki transportu, 

 potrafi zapytać o sposób podróżowania do pracy i na wakacjach, 

 potrafi rozmawiać o wakacjach, 

 potrafi wyrażać prośby i reagować na prośby innych, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny 
9. Kultura  

 Zna i rozpoznaje rodzaje muzyki, 

 Zna najważniejszych twórców muzyki polskiej, 

 Zna wybitnych polskich reżyserów, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
10.Sport  

 nazwać dyscypliny sportu i sprzęt sportowy,  

 rozmawiać o popularnych dyscyplinach sportu i sprzęcie sportowym, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 11. Zdrowie 

 potrafi rozmawiać o samopoczuciu,  

 zna nazwy chorób, ich objawy i sposób leczenia; 

 potrafi dawać rady związane ze zdrowiem  
12. Nauka i technika  

 zna i potrafi korzystać z podstawowych urządzeń technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 

 potrafi rozmawiać o urządzeniach elektrycznych, 

 potrafi zrozumieć tekst o ważnym wynalazku 
13.Świat przyrody   

 nazwać wybrane dzikie zwierzęta żyjące na wybranych kontynentach, 

 opisać wybrany miasto, region, 

 opisać pogodę, 

 potrafi zrozumieć tekst o dbaniu o najbliższą okolicę, 

 zna słownictwo opisujące cechy geograficzne różnych stron świata, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
Struktury gramatyczne 
 



Uczeń posługuje się w mowie i w piśmie następującymi strukturami gramatycznymi: 
CZASOWNIK 
1. Konstrukcja: There is, There are, to be going to 
 
2. Czasowniki statyczne: like, hate, know, need 
3. Czasowniki modalne: 

 Have to, must, mustn’t, can, could, should 
4. Tryb rozkazujący 
5. Czasy gramatyczne: 

 Present Continuous. Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 
Perfect, Future Simple 

 
RZECZOWNIK 
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
 
PRZYMIOTNIK 
1. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników 
2. Przymiotniki z przyimkami np. good at, excited about itd. 
3. Wyrażenia too, not…..enough,  (not)as….as 
 
PRZYSŁÓWEK 
1. Przysłówki częstotliwości, miejsce przysłówka w zdaniu, tworzenie przysłówków 
sposobu 
 
ZAIMKI 
1. Zaimki pytające, np. who, what, when, where, how 
 
PRZYIMEK 
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school 
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in March, at night 
 
SPÓJNIK 
Spójniki: and, but, because, so 
 
SKŁADNIA 
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Perfect 
2. Zdania rozkazujące 
3. Zdania z podmiotem there, np. There is a poster .  
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W obrębie tematów określonych w podstawie programowej  języka angielskiego 
uczeń potrafi: 
 
1. Człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy 

charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania): 

 przedstawić się, 

 przedstawić inne osoby,  

 przywitać się i pożegnać, 

 podać dane personalne: kraj pochodzenia i narodowość, wiek, zawód, 
pokrewieństwo, 

 nazwać części ciała, 

 opisać cechy fizyczne, 

 nazwać części garderoby: ubrania, buty, dodatki, 

 opisać wygląd zewnętrzny,  

 porównać wygląd zewnętrzny różnych osób, 

 ocenić styl ubierania się, komplementować i reagować na wyrazy uznania lub 
dezaprobatę, 

 nazwać cechy charakteru, 

 opisać charakter swój i innych osób,  

 porównać cechy osobowości osób, 

 wyrazić, co lubi, a czego nie lubi, 

 określić stan emocjonalny i uczucia,  

 wyrazić zainteresowanie, radość, zmartwienie, 

 wyrazić prośbę, podziękowanie, przeprosiny i zareagować w podobnych 
sytuacjach, 

 poprosić o pozwolenie 

 zapytać o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia i wyrazić podobne uczucia, 

 opisać różne grupy wiekowe i ich potrzeby, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
2. Miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie 

domu, prace domowe): 

 nazwać pomieszczenia i wyposażenie domu, określić ich położenie,  

 opisać swój pokój i jego wyposażenie, 

 nazwać różne typy domów, 

 opisać swoje mieszkanie lub swój dom,  

 porównać wyposażenie i wyrazić opinię, 

 nazwać miejsca w najbliższej okolicy, 

 nazwać prace domowe, 

 opisać swoje obowiązki domowe, 

 poprosić o pomoc i zareagować na prośby, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
3. Edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, 

przybory szkolne, oceny szkolne, zajęcia pozalekcyjne): 

 nazwać pomieszczenia w szkole oraz ich wyposażenie, 



 nazwać przybory szkolne, 

 nazwać przedmioty nauczania, wyrazić preferencje i je uzasadnić, 

 opisać swoją klasę, 

 zrozumieć polecenia wydane przez nauczyciela (classroom language), 

 podać swój plan lekcji, 

 opisać, co robi codziennie w szkole, 

 nazwać imprezy organizowane w szkole, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
4. Praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce 

pracy, wybór zawodu): 

 nazwać popularne zawody i miejsca pracy, związane z nimi czynności oraz 
obowiązki, 

 przedstawić zalety i wady wybranych zawodów, 

 wyrazić preferencje na temat swojej przyszłej pracy, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
5. Życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, 

określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy): 

 nazwać osoby z rodziny, 

 podać informację o swojej rodzinie oraz zapytać i poprosić o podobną 
informację, 

 określić i zapytać o czas: godzinę, dzień tygodnia, miesiąc, rok, datę, 

 nazwać czynności życia codziennego, 

 opisać swoje codzienne zajęcia,  

 opisać życie prywatne, 

 opisać zdolności i umiejętności, 

 wyjaśnić, czym zajmują się najbliżsi, 

 opisać swój plan dnia, a także plan innych osób, 

 nazwać formy spędzania czasu wolnego: w miejscu zamieszkania i w czasie 
wakacji / ferii, 

 opowiedzieć, jak spędza czas wolny, 

 porozmawiać o hobby i zainteresowaniach i zapytać o upodobania, 

 wyrazić zainteresowanie, zdziwienie 

 wyrazić własną opinię i przekazać opinię innych, 

 umówić się na spotkanie, zaproponować, zasugerować, przyjąć i odrzucić 
propozycję, uzasadnić decyzję, 

 zaprosić kogoś do domu, 

 opisać przyjaciół,  

 napisać kartkę z życzeniami / pozdrowieniami, 

 złożyć życzenia i gratulacje z okazji świąt, urodzin, imienin itp., 

 napisać krótki list do kolegi lub koleżanki, 

 krótko i prosto opisać święta i inne uroczystości obchodzone w Polsce, 

 porównać obchody świat i uroczystości w Polsce i w innych krajach, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 



6. Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki 
żywieniowe, lokale gastronomiczne): 

 nazwać artykuły spożywcze, napoje oraz rodzaje opakowań, 

 nazwać posiłki i potrawy, 

 porozmawiać o ulubionych potrawach i przekąskach, 

 opisać swój posiłek (np. śniadanie), 

 zamówić posiłki w barze, restauracji lub kawiarni, złożyć reklamację, 

 opisać ulubione potrawy i ich przygotowanie; w tym potrawy regionalne, 
świąteczne itp. 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
7. Zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i 

kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie 
z usług): 

 nazwać środki płatnicze w Polsce, Europie i krajach anglojęzycznych, 

 określić rodzaje sklepów, 

 uzyskać informację i udzielić informacji na temat sklepów i podstawowych 
usług  
w centrum handlowym, 

 uzyskać informację o towarach, które chce kupić, 

 poprosić o pomoc w zrobieniu zakupów lub korzystaniu z usług, 

 umówić się z innymi osobami na zakupy, napisać notatkę, SMS lub e-mail w 
tej sprawie, 

 kupić i zapłacić za produkty oraz usługi, 

 zrozumieć podstawowe informacje o produkcie zawarte w reklamie, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
8. Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja  

w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie): 

 nazwać środki transportu,  

 zapytać o drogę i wskazać ją (np. na podstawie planu) 

 uzyskać i podać informacje na temat transportu publicznego w danym miejscu, 

 uzyskać i podać informację o położeniu (np. dworca, przystanków), jakim 
numerem (środkiem transportu) pojechać, gdzie wysiąść, 

 uzyskać i podać informację o długości trwania podróży, 

 prosto opisać plany wakacyjne, wycieczkę, 

 zapytać i poprosić o informację turystyczną, zwiedzanie oraz podać podobną 
informację, 

 poprosić o radę, 

 napisać pocztówkę z podróży, 

 napisać wiadomość e-mail, 

 zarezerwować pokój w hotelu, 

 uzyskać informację na temat ceny pokoju w hotelu, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
9.Kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje  
i zwyczaje, media): 

 wyrazić, które dziedziny kultury lubi, a których – nie, 



 scharakteryzować ulubione dzieło np. swoją ulubioną muzykę, przedstawić 
zespół lub wykonawcę, 

 nazwać różne rodzaje mediów,  

 wyrazić krótką opinię o programie telewizyjnym, radiowym, filmie, artykule w 
prasie, muzyce, koncercie itp. i poprosić o opinię, zgodzić się lub nie z opinią 
innych, 

 opisać, jakie rozrywki oraz dziedziny kultury są dostępne w rejonie 
zamieszkania (kino, teatr, muzeum, galeria, zabytki itp.), 

 scharakteryzować tradycje i zwyczaje w regionie zamieszkania oraz w Polsce, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny 
 
10.Sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu): 

 nazwać dyscypliny sportu i sprzęt sportowy,  

 rozmawiać o popularnych dyscyplinach sportu, obiektach i sprzęcie 
sportowym, 

 opisać swoje doświadczenia związane z uprawianiem sportu lub aktywnością 
fizyczną, 

 uzyskać i podać informację o wydarzeniach sportowych: dowiedzieć się i 
podać godziny otwarcia, czas rozpoczęcia, ceny biletów imprez sportowych, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
11.Zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie): 

 nazwać podstawowe choroby i ich symptomy, 

 poinformować o swoim samopoczuciu, zapytać innych, jak się czują, 

 opisać podstawowe dolegliwości i ich leczenie, udzielić rady i poprosić o radę, 

 przedstawić zasady zdrowego stylu życia oraz zachowania dobrej kondycji 
fizycznej  
i psychicznej, 

 opisać krótko własny przykład zdrowego stylu życia np. wpis na forum lub 
blogu, 

 nazwać podstawowe kontuzje, 

 przedstawić zasady postępowania w przypadku kontuzji, 

 zrozumieć teksty informujące o wypadkach, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
12.Nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych 
urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych): 

 nazwać podstawowe urządzenia służące do komunikacji z innymi i podać ich 
funkcje, 

 nazwać i krótko opisać gadżety elektroniczne, 

 podać prostą instrukcję obsługi i korzystania z podstawowych urządzeń 
technicznych w gospodarstwie domowym oraz urządzeń mobilnych (np. 
tablet), 

 
13.Świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie  
i ochrona środowiska naturalnego): 

 nazwać wybrane dzikie zwierzęta, w tym zamieszkujące zoo np. w najbliższej 
okolicy, 



 opisać swoje zwierzątko (np. wygląd, zwyczaje), 

 opowiedzieć, jak należy zajmować się swoim zwierzątkiem, 

 nazwać elementy pogody i klimatu oraz pory roku, 

 zrozumieć prognozę pogody w radiu, telewizji, Internecie, 

 podać prostą informację i opinię o pogodzie,  

 zapytać się o pogodę, 

 nazwać typy krajobrazu i elementy środowiska naturalnego,  

 podać kilka zasad ochrony środowiska naturalnego, 

 zaplanować i zrealizować projekt edukacyjny. 
 
 
 
Struktury gramatyczne 
 
Uczeń posługuje się w mowie i w piśmie następującymi strukturami gramatycznymi: 
 
CZASOWNIK 
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to learn, learns 
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do 
3. Czasowniki modalne: 

 can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t ski. I can’t hear you. It 
can’t be true. 

 could, np. Could you pass me the sugar, please? I couldn’t help him with his 
homework. 

 must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom. 

 should, np. You shouldn’t miss your train. Where should I get off? 
4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that! 
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. talk – talked – talked, do – did – done 
6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken 
7. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. like, dance, see 
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look for, take up 
9. Czasy gramatyczne: 

 Present Simple, np. She often reads in bed. The train leaves at seven. 

 Present Continuous, np. She is watching her favourite sitcom at the moment. 
We are going to the cinema tomorrow. 

 Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May. 

 Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days 
ago. 

 Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night. 

 Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think it will rain. 
10. Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday. 
11. Konstrukcja „have to”, np. He has to stay in bed. I don’t have to go. 
12. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him. 
 
RZECZOWNIK 
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a pen, sugar, information, money 
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women 
3. Forma dzierżawcza, np. Tom’s brother, the colour of her eyes 
4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law 



 
PRZEDIMEK 
1. Przedimek nieokreślony, np. a plum, an apple 
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA 
3. Przedimek zerowy, np. dinner 
 
PRZYMIOTNIK 
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, 
wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, inteligent – more inteligent – 
the most inteligent, good – better – the best 
2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. She is such a nice girl. What a 
day! How nice! 
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our 
 
PRZYSŁÓWEK 
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most 
elegantly, badly – worse – the worst 
2. Przysłówki too i enough, np. (not) strong enough, too tall 
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. He usually plays football on Saturday mornings. 
She is always late. Do it quickly! 
 
ZAIMEK 
1. Zaimki osobowe, np. I, you, we 
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours 
3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves 
4. Zaimki wskazujące, np. this, those 
5. Zaimki pytające, np. who, what, which 
6. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, 
another, somebody, anything 
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones. 
 
LICZEBNIK 
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand 
2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth 
 
PRZYIMEK 
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school 
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in March, at night 
3. Przyimki przyczyny, np. to win a prize 
4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen 
5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in 
 
SPÓJNIK 
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, before, so 
 
SKŁADNIA 
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple. 
2. Zdania rozkazujące, np. Stand up! Don’t play with your mobile. 
3. Zdania z podmiotem there, np. There is a poster on the wall. There were 



clouds in the sky. There will be twenty people at the party.. 
4. Zdania współrzędnie złożone, np. While my mother was cooking dinner, my dad 
was working in the garden. 
5. Zdania podrzędnie złożone: 

 przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor. 

 okolicznikowe: 
 – celu, np. I came here to give you this letter. 
 – czasu, np. The phone rang when we were having lunch. 
 – miejsca, np. He was sitting where I had left him. 
 – porównawcze, np. She is as tall as her father. 
 – przyczyny, np. She is happy because she passed her exams. 
 – skutku, np. I was hungry so I made some sandwiches. 
 – warunku (typu 0, I,, np. When it is hot, we drink more. If the weather is nice, 
 we will have a barbecue.  
6. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy 
walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. He called me before 
going to school. 
7. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl! 
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W obrębie tematów określonych w podstawie programowej oraz niniejszym 
programie nauczania języka angielskiego uczeń: 
 
Rodzina: 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• członkowie rodziny 
• formy spędzania czasu wolnego 
• zainteresowania 
• pomieszczenia i wyposażenie domu  
• zawody i związane z nimi czynności 
• czynności życia codziennego 
• ubrania i dodatki 
• uczucia i emocje 
• kraje, narodowości i języki 
• dane personalne, 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple 
– zna różne przysłówki częstotliwości i częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present 
Continuous 
– zna i na ogół poprawnie używa konstrukcji there is / there are z określeniami some 
/ any 
– na ogół poprawnie używa zaimki dzierżawcze i dopełniacz saksoński 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Past Simple dla 
czasownika to be i czasowników regularnych 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie 
instrukcje 
– udziela podstawowych informacji o sobie 
– używając podstawowych zwrotów opisuje pomiesczenia 
– użwając prostych zwrotów opisuje swoje upodobania i zainteresowania, formy 
spędzania czasu wolnego oraz czynności życia codziennego 
- używając prostych zwrotów opisuje ubrania i dodatki 
– używając podstawowych zwrotów opisuje wybrane zawody i czynności z nimi 
związane 
– stosując poznane słownictwo opisuje ludzi i podaje informacje na temat 
narodowości 
– używając prostych zwrotów wyraża swoje uczucia i emocje 
– stosuje poznane zwroty do opowiadania o wydarzeniach z przeszłości 
– zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi 
 
Mój świat: 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych 



• umiejętności i zainteresowania 
• uczucia i emocje 
• media 
• miejsce zamieszkania 
• czynności życia codziennego 
• formy spędzania czasu wolnego, 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present 
Continuous 
– w większości poprawnie używa czasowniki z bezokolicznikiem lub konstrukcją 
gerund 
– rozróżnia większość czasowników statycznych 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje podstawowe urządzenia techniczne i technologie informacyjno-
komunikacyjne używając prostych struktur 
– opisuje swoje upodobania i wyraża swoje opinie używając prostych struktur 
– opowiada o nawykach i przyzwyczajeniach używając bardzo prostych struktur 
– wyraża opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji 
– udziela prostych informacji o sobie 
 
Pogoda:  
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• pogoda 
• klęski żywiołowe 
• formy spędzania czasu wolnego 
• podróżowanie 
• konflikty i problemy 
• wycieczki 
• krajobraz 
• korzystanie z podstawowych urządzeń technologicznych, 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Past Simple 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Past Continuous 
– używa czasu Present Simple do opisu pogody i zjawisk atmosferycznych, 
korzystając z tekstu w podręczniku 
– zna i zazwyczaj poprawnie stusuje w zdaniu przysłówki i zaimnki nieokreślone 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje pogodę i różne rodzaje klęsk żywiołowych używając podstawowych struktur 
– używając bardzo prostego języka opowiada o wydarzeniach z przeszłości 
– prowadzi krótką rozmowę używając poznanych zwrotów 
– opisuje formy spędzania czasu wolnego używając prostych struktur 
– wyraża swoje upodobania, opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji 
– udziela prostych informacji o ulubionych miejscach 
 
Żywność: 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 



• artykuły spożywcze 
• styl życia 
• posiłki i ich przygotowanie 
• kupowanie jedzenia w restauracji 
• nawyki żywieniowe, 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Perfect z 
never / ever / just / already / yet / for / since 
– zazwyczaj poprawnie używa czasowników make i do w kolokacjach 
– zazwyczaj poprawnie używa w zdaniach czasów Past Simple i Present Perfect 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje artkuły spożywcze używając prostych struktur i prostych zwrotów 
– opisuje znane programy kulinarne używając prostych struktur 
– udziela prostych informacji na temat przygotowania posiłkówi 
– wyraża opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji 
– opisuje swoje doświadczenia używając prostych struktur 
 
Kultura:  
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• kultura, dziedziny kultury 
• rodzaje filmów 
• uczestnictwo w kulturze 
• życie społeczne 
• formy spędzania czasu wolnego 
• wydarzenia i uroczystości w różnych krajach 
• przysłówki opisujące ludzi, 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple i 
zazwyczaj poprawnie używa ich do opisu i redenzji ulubionych filmów i przedstawień 
– na ogół poprawnie stopniuje przymiotniki 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa określeń ilości some, any, much, many, (a) few, 
(a) little, a lot of, lots of 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa przysłowki sposobu 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje ulubione programy telewizyjne 
– udziela prostych informacji o swoich obowiązkach 
– wyraża swoje upodobania używając prostych konstrukcji 
– korzystając z tekstu w podręczniku opisuje tradycyjne stroje z różnych krajów 
– prostym językiem wypowiada się na temat organizacji uroczystości 
– prowadzi rozmowę stosując proste zwroty, proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje wzorując się na podręczniku 
– prostymi słowami opisuje ulubioną potrawę i sposób jej przygotowania 
 
Sport:  
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• dyscypliny sportowe 



• obiekty sportowe 
• sprzęt sportowy 
• uprawianie sportu 
• imprezy sportowe 
• formy spędzania czasu wolnego 
• korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
• ważne wydarzenia, 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Simple do opisywania dyscyplin 
sportowych 
– zna podstawowe sposoby wyrażania przyszłości i na ogół poprawnie używa ich w 
zdaniach 
– zna konstrukcję zdań w pierwszym trybie warunkowym 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje dyscypliny sportowe i obiekty służące do ich uprawiania używając prostych 
struktur 
– opisuje imprezy sportowe i prostym językiem wyraża opinie na ich temat 
– udziela prostych informacji o swoich intencjach i planach na przyszłość 
– używając prostych zwrotó opisuje wydarzenia sportowe 
 
Podróżowanie: 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• podróżowanie i turystyka 
• zwiedzanie 
• orientacja w terenie 
• wycieczki 
• styl życia 
• baza noclegowa 
• dyscypliny sportowe 
• obiekty sportowe 
• imprezy sportowe 
• uprawianie sportu, 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple i 
Past Simple i zazwyczaj poprawnie używa ich do opisu doświadczeń związanych z 
podróżowaniem 
– zna i zazwyczaj poprawnie stosuje czasowniki modalne must, have to, ought to, 
should do wyrażania nakazów, zakazów i udzielania rad 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa czasowników modalnych must, could, might / 
may, can’t do wyrażania spekulacji 
– zazwyczaj poprawnie stosuje w wypowiedzi zdania podrzędne okolicznikowe czasu 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje różne rodzaje wyjazdów 
– opisuje opisuje zagadnienia związane z podróżowaniem, przedstawia krótko swoje 
plany i przygotowania do wyjazdów 
– używając zwrotów z podręcznika proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, 
zachęca, prosi o radę i udziela rady, nakazuje, zakazuje 



– opisuje różne bazy noclegowe 
– prostym językiem opisuje miejsca, które warto zwiedzić, wyraża proste opinie na 
ich temat 
– krótko opisuje problemy związane z podróżowaniem 
 
Ja:  
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• członkowie rodziny 
• cechy charakteru 
• uczucia i emocje 
• rodzina i przyjaciele 
• konflikty i problemy 
• święta i uroczystości rodzinne 
• wydarzenia – Dzień Przyjaźni 
• dom i jego okolica 
• wygląd zewnętrzny 
• miejsce zamieszkania 
• przeprowadzka, 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Simple opisując relacje między 
członkami rodziny 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa w zdaniach drugi tryb warunkowy 
– używa czasów Present Simple i Past Simple do przedstawiania wydarzeń 
– zna zasady i zazwyczaj poprawnie stosuje zdania względne definiujące 
– zazwyczaj poprawnie stosuje słowa zastępujące czasownik get 
– zna zasady i zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Continuous do opisu 
zdjęć 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– udziela prostych informacji na temat członków swojej rodziny oraz krótko ich 
opisuje 
– prostymi słowami opisuje ulubione uroczystości rodzinne 
– opisuje różne miejsca zamieszkania używając prostych zwrotów 
– używając prostych zwrotów opisuje osoby na zdjęciach 
– opowiada o swoich doświadczeniach związanych z przyjaźnią używając prostych 
konstrukcji 
 
Prawo: 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• rodzaje zbrodni 
• przestępcy 
• prawo 
• zainteresowania 
• rozwiązywanie zagadek kryminalnych 
• opisywanie umiejętności 
• filmy 
• styl życia 
• media społecznościowe 



• zjawiska społeczne – przestępstwa 
• cechy charakteru 
• formy spędzania czasu wolnego, 
– zazwyczaj poprawnie używa czasu Past Simple i Past Continuous do opisu 
zdarzeń z przeszłości 
– zna konstrukcje zdań twierdzących, przeczących i pytań w stronie biernej dla czasu 
Present Simple i Past Simple i zazwyczaj poprawnie używa ich w wypowiedziach  
– zna i zazwyczaj poprawnie stosuje konstrukcję have / get something done 
– zazwyczaj poprawnie używa przedrostki negatywne przed przymiotnikami 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– opisuje zabawne zdarzenia z przeszłości używając prostych zwrotów 
– opisuje wybrany film detektywistyczny 
– opowiada o wydarzeniach z przeszłości 
– wyraża opinie, uczucia i emocje używając prostych konstrukcji 
– krótko opisuje swój styl życia używając prostych zwrotów 
– opisuje zagadnienia związane z przestępstwami i wykorzystaniem mediów 
społecznościowych wykorzystując tekst z podręcznika 
– opisuje swoje upodobania, uczucia i emocje używając prostych struktur 
– używając prostych zwrotów opisuje cechy charakteru 
- proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca używając podstawowych 
zwrotów 
 
Szkolnictwo: 
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje wybrane słownictwo z 
rozdziału, w szczególności: 
• cechy charakteru 
• edukacja 
• przedmioty nauczania 
• uczenie się 
• zajęcia pozalekcyjne 
• zdobywanie certyfikatów 
• umiejętności i zainteresowania 
• uczucia i emocje 
• dane personalne 
• wymiana uczniowska 
• podróżowane i turystyka 
• wydarzenia 
• szkoły alternatywne, 
– zna konstrukcję zdań twierdzących, przeczących i pytań w czasie Present Simple 
– zazwyczaj układa słowa w zdaniach i pytaniach w odpowiedniej kolejności 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa kolokacji z czasownikami take i make 
– zna i zazwyczaj poprawnie używa różnorodne czasy gramatyczne w 
wypowiedziach 
– na ogół poprawnie używa reguł ortograficznych i interpunkcji 
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze zrozumieniem i 
słuchanie 
– reaguje adekwatnie na zadawane pytania, reaguje na polecenia i rozumie 
instrukcje 



– używając prostych zwrotów opisuje cechy charakteru 
- opowiada o doświadczeniach z przeszłości i teraźniejszości używając 
podstawowych zwrotów 
– udziela podstawowych informacji o zmianach w edukacji, opowiada o swoich 
doświadczeniach  
– opowiada o szkole i nauczycielach używając prostego słownictwa 
– użwając prostych zwrotów opisuje swoje uczucia i emocje 
– nawiązuje kontakty towarzyskie 
– zazwyczaj stosuje poprawny styl wypowiedzi 
 


