
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO  

DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – A1-A2 

 

Rozdział Starter: Join Discovery Web! 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału Starter, w szczególności:  

• członkowie rodziny, sport, części ciała, posiadane przedmioty, 

słownictwo związane z komputerem, lata. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik to be i have got w czasie teraźniejszym (formy 

twierdzące, przeczące i pytania) 

• czasownik can  

• tryb rozkazujący: nakazy i zakazy 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik to be i have got (formy twierdzące, przeczące i pytania, 

w tym formy skrócone) 

• czasownik can  

• tryb rozkazujący: nakazy i zakazy 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

Mówienie • Używając pytań z podręcznika, pyta o wiek, ulubione zwierzęta, 

hobby, posiadane przedmioty. 

• Używając pytań z podręcznika zadaje pytania, opisuje 

umiejętności. 

• Pyta o wiek, ulubione zwierzęta, hobby, posiadane przedmioty, 

odpowiada na pytania, używając krótkich odpowiedzi, form 

skróconych. 

• Opisuje umiejętności, zadaje pytania, odpowiada na pytania tego 

typu, używając krótkich odpowiedzi. 

Pisanie Opisuje przedmioty posiadane przez swoich przyjaciół, wzorując się 

na przykładach. 

Opisuje przedmioty posiadane przez swoich przyjaciół, używa zdań 

twierdzących, przeczących i skrótów. 



 

Rozdział 1: Fun! 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 1. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 1, w szczególności:  

• opisujące formy spędzania wolnego czasu, 

• czynności powtarzające się regularnie, 

• związane z zajęciami w wolnym czasie, 

• nazwy programów telewizyjnych, 

• związane z ulubionymi czynnościami. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania) 

• Przysłówki częstotliwości 

• Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania) 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• Czas Present Simple (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym 

formy skrócone) 

• Przysłówki częstotliwości 

• Czas Present Continuous (formy twierdzące, przeczące i pytania, w 

tym formy skrócone) 

 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie (w tym określa 

główną myśl tekstu). 

Mówienie • Opisuje czynności powtarzające się. 

• Opisuje czynności wykonywane przez postaci na zdjęciu w chwili, 

w której się odbywają. 

• Opisuje czynności wykonywane w danej chwili przez swoich 

członków rodziny. 

• Pyta i opowiada o swoich zainteresowaniach, opierając się na 

przykładach z książki. 

• Opisuje czynności powtarzające się. 

• Opisuje czynności wykonywane przez postaci na zdjęciu w chwili, 

w której się odbywają, używa również zaprzeczeń. 

• Opisuje czynności wykonywane w danej chwili przez swoich 

członków rodziny, używa form twierdzących i przeczeń. 

• Pyta i opowiada o swoich zainteresowaniach, tworzy samodzielnie 

zdania. 

Pisanie Pisze list do magazynu. Wzoruje się na modelu w podręczniku. Pisze list do magazynu o swoich zainteresowaniach. 

 



 

Rozdział 2: I’m Hungry! 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 2. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 2, w szczególności:  

• artykuły spożywcze, 

• określniki ilości, 

• związane z żywieniem. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga 

rzeczowników policzalnych 

• określniki ilości some i any 

• określniki ilości much/many/a lot of 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga 

rzeczowników policzalnych, wyjątkowe formy rzeczowników w 

liczbie mnogiej, np. fish -  fish 

• określniki ilości some i any 

• określniki ilości much/many/a lot of 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

Mówienie • Nazywa swoje ulubione jedzenie. 

• Wykorzystując model dialogu w podręczniku, zamawia jedzenie. 

• Układa pojedyncze zdania, by opisać przedmioty znajdujące się w 

wózku z zakupami, zadaje krótkie pytania, używając przykładów z 

podręcznika. 

• Reaguje na proste prośby i propozycje. 

• Nazywa swoje ulubione jedzenie, mówi czego nie lubi. 

• Wykorzystując model dialogu w podręczniku, zamawia jedzenie 

używając swoich przykładów. 

• Krótko opisuje przedmioty znajdujące się w wózku z zakupami, 

zadaje pytania. 

• Wyraża proste prośby i propozycje oraz reaguje na nie. 

 

Pisanie Układa kilka prostych zdań o ulubionym posiłku swojej rodziny. Wzorując się na tekstach w podręczniku, opisuje ulubiony posiłek 

swojej rodziny. 

 



 

Rozdział 3: Stories 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 3. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 3, w szczególności:  

• nazwy rodzajów książek i filmów, 

• wyrażenia czasu, 

• związane z opisem czynności przeszłych, 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik to be w czasie Past Simple (formy twierdzące, przeczące 

i pytania) 

• czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy twierdzące, 

przeczące i pytania) 

• czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi (formy 

twierdzące, przeczące i pytania) 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik to be w czasie Past Simple (formy twierdzące, przeczące 

i pytania, w tym formy skrócone) 

• czas Past Simple z czasownikami regularnymi (formy twierdzące, 

przeczące i pytania, w tym formy skrócone) 

• czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi (formy 

twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone) 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

Mówienie • Krótko opisuje swoją ulubioną historię. 

• Zadaje proste pytania o wydarzenia z historii. Odpowiada yes/no. 

• Zadaje pytania o wydarzenia przeszłe, używa was/were. 

Odpowiada na nie, używając krótkich zdań. 

• Udziela bardzo krótkich odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wydarzeń z historyjki. 

• Opowiada o tym co robił wczoraj, reaguje na nieprawdziwe zdanie, 

używając krótkich odpowiedzi. 

• Zadaje pytania o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na nie na 

podstawie obrazka. 

• Opisuje swoją ulubioną historię. 

• Zadaje proste pytania o wydarzenia z historii. Odpowiada na nie, 

stosując krótkie odpowiedzi. 

• Zadaje pytania o wydarzenia przeszłe, używa was/were. 

Odpowiada na nie, używając pełnych zdań. 

• Udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące wydarzeń z historyjki. 

• Opowiada o tym co robił wczoraj, reaguje na nieprawdziwe zdanie, 

używając pełnych przeczących zdań. 

• Zadaje pytania o wydarzenia przeszłe. Odpowiada na nie na 

podstawie obrazka, używa pełnych zdań. 

Pisanie Krótko opisuje historię przekształcając zdania z podręcznika. 

Pisze zakończenie historii używając prostych zdań. 

Krótko opisuje historię tworząc samodzielnie zdania. 

Pisze zakończenie historii. 

 



 

Rozdział 4: Cities 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 4. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 4, w szczególności:  

• przymiotniki określające miejsca, 

• nazwy miejsc w mieście, 

• dotyczące opisywania miasta. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• stopniowanie przymiotników krótkich, jedno lub dwusylabowych 

• stopniowanie przymiotników dłuższych, dwu i więcej sylabowych 

• stopniowanie przymiotników nieregularnych good i bad 

• wyrażenia too i enough w zdaniach twierdzących 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• stopniowanie przymiotników krótkich, jedno lub dwusylabowych 

• stopniowanie przymiotników dłuższych, dwu i więcej sylabowych, 

rozróżnia przymiotniki dłuższe od krótkich dwusylabowych 

• stopniowanie przymiotników nieregularnych good i bad 

• wyrażenia too i enough w zdaniach twierdzących, przeczących i 

pytaniach 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. 

Mówienie • Mówi o miejscach przedstawionych na zdjęciach w podręczniku, 

używa przymiotników podanych w ćwiczeniu. 

• Opisuje swoje miasto, używając przymiotników z podręcznika. 

• Opisuje przedmioty używając stopniowania przymiotników. 

• Wyraża propozycje i reaguje na nie. 

• Opisuje swoje ulubione miasto używając krótkich odpowiedzi na 

pytania z podręcznika. 

• Mówi o miejscach przedstawionych na zdjęciach w podręczniku. 

• Opisuje swoje miasto, używając przymiotników. 

• Opisuje przedmioty używając stopniowania przymiotników w 

pełnych zdaniach. 

• Wyraża propozycje i reaguje na nie. Wyraża pomysły użycia 

przedmiotu. 

• Opisuje swoje ulubione miasto używając pełnych odpowiedzi na 

pytania z podręcznika. 

Pisanie Krótko opisuje miejsce w swoim mieście używając stopniowania 

przymiotników. 

Opisuje swoje ulubione miasto wzorując się na pytaniach z 

podręcznika. 

Opisuje miejsce w swoim mieście używając stopniowania 

przymiotników.  

Opisuje swoje ulubione miasto. 

 



 

Rozdział 5: Explore! 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 5. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 5, w szczególności:  

• świat przyrody, 

• liczby 100-1000000, 

• przymiotniki związane z opisem cech geograficznych. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• pytania ze słówkiem pytającym how + przymiotnik 

• konstrukcja going to (formy twierdzące, przeczące i pytania) 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• pytania ze słówkiem pytającym how + przymiotnik  

• konstrukcja going to (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym 

formy skrócone) 

 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

Mówienie • Na podstawie informacji w podręczniku zadaje pytania o liczby i 

krótko na nie odpowiada. 

• Opowiada o swoich zamiarach związanych z wyprawą używając 

konstrukcji going to. 

• Wskazuje kierunki na podstawie prostej mapki. 

• Pyta kolegę lub koleżankę o zamiary używając podanych w 

podręczniku wskazówek. Odpowiada na pytania. 

• Na podstawie informacji w podręczniku oraz własnych pomysłów 

zadaje pytania o liczby. Odpowiada na nie. 

• Opowiada o swoich zamiarach związanych z wyprawą. Odgaduje, 

gdzie kolega/koleżanka wybiera się używając konstrukcji going to, 

używa form skróconych. 

• Wskazuje kierunki na podstawie mapki używając licznych 

przyimków ruchu. 

• Pyta kolegę lub koleżankę o zamiary używając podanych w 

podręczniku wskazówek. Udziela rozwiniętych odpowiedzi. 

Pisanie Opisuje krótko krajobray. 

Pisze email do kolegi lub koleżanki o swoich planach wzorując się 

na tekście z podręcznika. 

Opisuje krajobrazy. 

Pisze email do kolegi lub koleżanki o swoich planach.  

 



 

Rozdział 6: Space 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 6. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 6, w szczególności:  

• obowiązki, 

• kosmos, roboty. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik have to (formy twierdzące, przeczące i pytania) 

• will + czasownik 

• przymiotniki i zaimki dzierżawcze 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik have to (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym 

formy skrócone) 

• will + czasownik 

• przymiotniki i zaimki dzierżawcze 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

Mówienie • Układa proste zdania by opisać swoje obowiązki, wykorzystując 

obrazki w podręczniku.  

• Pyta o obowiązki kolegi lub koleżanki wykorzystując wskazówki z 

podręcznika, udziela odpowiedzi yes/no. 

• Pyta i opisuje co będą robiły roboty, wykorzystuje pytania z 

podręcznika. 

• Mówi co zrobią dzieci na podstawie historyjki z podręcznika i 

podanych przykładów.  

• Na podstawie informacji z podręcznika opisuje sławnego 

astronautę, kosmicznego robota, turystę. 

• Opisuje swoje obowiązki. 

• Pyta o obowiązki kolegi lub koleżanki wykorzystując wskazówki z 

podręcznika, udziela krótkich odpowiedzi. 

• Pyta i opisuje co będą robiły roboty. 

• Mówi co zrobią dzieci na podstawie historyjki z podręcznika.  

• Na podstawie przygotowanych przez siebie informacji krótko 

opisuje sławnego astronautę, kosmicznego robota, turystę. 

Pisanie Opisuje co zrobi, jeśli będzie mieć skarb. 

Na podstawie informacji z podręcznika, układa proste zdania, 

opisujące osobę lub robota. 

Opisuje co zrobi, jeśli będzie mieć skarb, używa wszystkich form 

will. 

Na podstawie zgromadzonych przez siebie informacji, krótko opisuje 

osobę lub robota. 

 



 

Rozdział 7: Music 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 7. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 7, w szczególności:  

• nazwy rodzajów muzyki i instrumentów muzycznych, 

• słowa związane z fanklubami i gwiazdami muzyki. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czas Present Perfect (formy twierdzące i przeczące) 

• czas Present Perfect z ever/never (formy twierdzące, przeczące i 

pytania, krótkie odpowiedzi) 

• czas Past Simple i Present Perfect (zdania twierdzące z 

określnikami czasu) 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czas Present Perfect (formy twierdzące, przeczące, w tym formy 

skrócone, krótkie odpowiedzi) 

• czas Present Perfect z ever/never (formy twierdzące, przeczące i 

pytania, krótkie odpowiedzi) z never stosowanym w zdaniach 

twierdzących zamiennie ze zdaniami przeczącymi 

• czas Past Simple i Present Perfect (zdania twierdzące, przeczące i 

pytające, been forma imiesłowu od go i be) 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

Mówienie • Mówi, jaki rodzaj muzyki lubi, a jakiego nie lubi. 

• Mówi co dzisiaj zrobił a czego nie, używa przykładów z książki. 

• Przeprowadza wywiad ze sławną gwiazdą, pytania układa z 

podanych w podręczniku przykładów, krótko odpowiada na takie 

pytania. 

• Opisuje swoje przeszłe doświadczenia odpowiadając krótko na 

pytania z podręcznika. 

• Pyta i opowiada o wymyślonej przez siebie grupie muzycznej w 

trasie koncertowej. 

• Mówi, jaki rodzaj muzyki lubi, a jakiego nie lubi. Podaje 

przykłady, np. ulubionych zespołów muzycznych, utworów 

muzycznych. 

• Mówi co dzisiaj zrobił a czego nie. 

• Przeprowadza wywiad ze sławną gwiazdą, pytania układa 

wykorzystując większość wprowadzonych wyrażeń, odpowiada na 

takie pytania. 

• Dość dokładnie opisuje swoje doświadczenia, odpowiadając na 

pytania z podręcznika. 

• Pyta i opowiada o wymyślonej przez siebie grupie muzycznej w 

trasie koncertowej, podaje dużo szczegółów. 

Pisanie Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pisze kilka prostych zdań 

o swoim koledze lub koleżance. 

Bardzo krótko opisuje swoją trasę koncertową ze swoim zespołem w 

formie wpisu na blogu. 

Krótko opisuje swojego kolegę lub swoją koleżankę na podstawie 

przeprowadzonego wywiadu. 

Pisze wpis na blogu o swojej trasie koncertowej ze swoim zespołem. 



 

Rozdział 8: Friends 

 POZIOM PODSTAWOWY 

Uczeń: 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

Uczeń: 

Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału 8. Zna i stosuje słownictwo z rozdziału 8, w szczególności:  

• przymiotniki opisujące cechy charakteru, 

• czasowniki z przyimkami, 

• form spędzania wolnego czasu. 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik should (formy twierdzące, przeczące i pytania) 

• czas Present Continuous do wyrażania przyszłości (formy 

twierdzące, przeczące i pytania) 

Zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych. 

Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. 

• czasownik should (formy twierdzące, przeczące i pytania, w tym 

formy skrócone, krótkie odpowiedzi) 

• czas Present Continuous do wyrażania przyszłości (formy 

twierdzące, przeczące i pytania, w tym formy skrócone, krótkie 

odpowiedzi) 

Czytanie i słuchanie W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. 

Mówienie • Opisuje swoich przyjaciół i członków rodziny, wykorzystuje 

przymiotniki z ćwiczenia w podręczniku. 

• Pyta kolegę lub koleżankę wykorzystując zdania z podręcznika i 

mówi, co ktoś powinien zrobić. 

• Umawia się z kolegą lub koleżanką na kręgle, wykorzystuje podany 

w podręczniku plan zajęć na cały tydzień. 

• Bardzo krótko opowiada o królu lub królowej na podstawie tekstu 

w podręczniku. 

• Opisuje swoich przyjaciół i członków rodziny, wykorzystuje 

przymiotniki z ćwiczenia w podręczniku, używa zdań twierdzących i 

przeczących. 

• Pyta kolegę lub koleżankę, co ktoś powinien zrobić i odpowiada na 

pytania tego typu, stosując zdania twierdzące i przeczące. 

• Umawia się z kolegą lub koleżanką na kręgle, wykorzystuje podany 

w podręczniku plan zajęć na cały tydzień. Udziela odpowiedzi 

używają pełnych zdań. 

• Dość wyczerpująco opowiada o królu lub królowej. 

Pisanie Pisze bardzo krótką odpowiedź na emaila udzielając porad. 

Bardzo krótko opisuje króla lub królową znaną mu z historii. 

Pisze odpowiedź na emaila udzielając porad co ktoś powinien i nie 

powinien zrobić. 

Krótko opisuje króla lub królową. 

 


