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___________________________________________________________________________________ 

 
Język angielski oraz  język obcy zawodowy 

___________________________________________________________________________________ 

 

I.  PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) zostają poinformowani na początku roku szkolnego o wymaganiach, kryteriach i sposobach oceniania uczniów. Uczniowie 

i rodzice (opiekuni prawni)  są zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi szkolnymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej szkoły: www.wysocki.edu.pl  

znajdującymi się w zakładce: „O nas”, podzakładce:  „Dokumentacja”, w szczególności ze Statutem Szkoły / § 47 / § 48  / § 53 /.  

 

2. Na lekcjach języka obcego ocenianiu podlegają wszystkie cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego, pisanie,  

w szczególności znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, funkcji językowych, wymowa, znajomość ortografii.  

 

3. Postępy w nauce i osiągnięcia uczniów oceniane są na podstawie:  

a) sprawdzianów;  

b) kartkówek: zapowiedzianych i niezapowiedzianych (z 1−3 ostatnich lekcji);  

c) odpowiedzi ustnych;  

d) prac domowych; 

e) prac pisemnych (email, wpis na blogu, rozprawka, artykuł, list formalny i prywatny); 

f) tłumaczenie tekstów; 

g) bieżącej obserwacji: aktywności ucznia na zajęciach, przygotowania do lekcji, etc.  

Każdy uczeń może za pracę na lekcji otrzymać +  . Otrzymana liczba plusów  

skutkuje otrzymaniem oceny zgodnie z tabelą: 

http://www.wysocki.edu.pl/
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liczba otrzymanych   

+ 

ocena 

5 plusów  bardzo dobry 

4 plusy dobry 

3 plusy i mniej nie podlegają ocenie 

 

h) projektów;  

i) prezentacji multimedialnych;  

j) udziału w konkursach i olimpiadach; 

 

4. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie ocen bieżących, w uwzględnieniem  stopnia opanowania przez ucznia wymagań  określonych  w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego i podstawie programowej kształcenia w zawodach, realizowanych w danym okresie podlegającym ocenie. 

 

5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, który wystawił ocenę. 

 

6. Nieobecność na zapowiedzianej wcześniej formie sprawdzania wiedzy  i umiejętności jest odnotowana w dzienniku symbolem „ nb” (nieobecność). W przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości i przystąpienia do danej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie 

ustalonym z nauczycielem (do 2 tygodni po powrocie ucznia do szkoły). W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel określa termin i formę zaliczenia 

materiału objętego sprawdzianem.  

 

7. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu / kartkówki ocenę negatywną, ma prawo do jej poprawy w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Ponowna ocena 

niedostateczna nie jest wpisywana do dziennika, przy ocenie dopisujemy komentarz. Ocena poprawiona wpisywana jest z uwzględnieniem trybu „Popraw”. 
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8. Z uwagi na możliwość poprawy przez ucznia bieżących, cząstkowych ocen nie przewiduje się dodatkowej poprawy na koniec I i II semestru.  

 

9. Prace pisemne i odpowiedzi ustne oceniane są według określonej skali punktowej z zastosowaniem poniższej interpretacji procentowej: 

Progi procentowe OCENA 

0–39% niedostateczny 

40–59% dopuszczający 

60–74% dostateczny 

75–89% dobry 

90–97% bardzo dobry 

98–100% celujący  

  

 

10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w semestrze w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu oraz dwa razy w 

ciągu semestru, w przypadku przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy w tygodniu. Nieprzygotowanie zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym.  

 

11. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w ostatnim semestrze nauki w klasie programowo najwyższej. 

 

12. Uczeń oraz rodzice mają prawo do wglądu w sprawdzone i ocenione sprawdziany, kartkówki itp. Nauczyciel udostępnia sprawdzone prace uczniom podczas lekcji, 

a rodzicom w dniu zabrania lub podczas dni otwartych dla rodziców. 

 

13. W przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany w I semestrze, zobowiązany jest do wykazania się znajomością wiadomości i umiejętności z I semestru w czasie 

trwania II semestru, w formie pisemnej i ustnej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

4 

 

14. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli:  

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80 proc. (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  

b) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach;  

c) przystąpił do wymaganych przez nauczyciela form sprawdzania wiedzy, w tym obligatoryjnie do kartkówek i sprawdzianów;  

d) uzyskał ze sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

e) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji indywidualnych.  

 

15. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się pisze prace klasowe i kartkówki dostosowywane do jego 

konkretnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.   

 

16. Każdy uczeń ma prawo do udziału w konsultacjach, z których harmonogramem nauczyciel zapoznaje swoje grupy we wrześniu oraz informuje o zmianie terminu. 

 

17. Wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygane zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego oraz rozporządzeniami MEN. 

 

 

 

II. OGÓLNE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA OBCEGO OGÓLNEGO ORAZ JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO 

 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) posiada wiedzę i umiejętności obejmujące podstawę  programową z przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

proponuje oryginalne rozwiązania;  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej  przedmiotu   w danej klasie; 
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b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań  i problemów w nowych sytuacjach; 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się w wypowiedziach pisemnych i ustnych obowiązującą w danym przedmiocie terminologią. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 

zawarte w podstawach programowych (około 75 proc.); 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 

nauczyciela; 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu 

zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych                             (w zakresie odtwarzania 50 proc.), rozumie tylko 

najważniejsze związki  i powiązania logiczne miedzy treściami; 

b) rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja                   i klarowność wypowiedzi. 

5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma niepełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; 
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b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, przy pomocy 

nauczyciela podejmuje próby analizy podstawowych problemów naukowych, posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, 

trudności w formułowaniu myśli; 

c) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia 

związków i uogólnień; 

d) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; 

e) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli. 

6)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy; 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności; 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.  

 

III. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów korzystających z podręcznika Life Vision Pre-intermediate, 

wyd. Oxford University Press (klasa I). 

WPROWADZENIE 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

file:///C:/Users/wice.SZKOLA.212/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PEHQL4E/Jros_Pgim_Nowyj_Dialog_cz_1_Przedmiotowy_system_oceniania.pdf
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Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction (w 
tym m.in. nazwy ubrań i przymiotniki 
związane z ubraniami, nazwy wydarzeń 
kulturalnych, nazwy czynności 
związanych ze sztuką, nazwy miejsc w 
mieście i poza miastem, wyrażenia 
związane z zakupami); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, 
present perfect, konstrukcją there was / 
there were; właściwie stosuje przedimek 
określony, nieokreślony oraz zerowy, 
określenia for / since oraz przysłówki 
częstotliwości. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. nazwy ubrań i 
przymiotniki związane z ubraniami, nazwy 
wydarzeń kulturalnych, nazwy czynności 
związanych ze sztuką, nazwy miejsc w 
mieście i poza miastem, wyrażenia 
związane z zakupami); na ogół poprawnie 
posługuje się czasami present simple, 
present continuous, present perfect, 
konstrukcją there was / there were; 
właściwie stosuje przedimek określony, 
nieokreślony oraz zerowy, określenia for / 
since oraz przysłówki częstotliwości, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. nazwy ubrań i 
przymiotniki związane z ubraniami, 
nazwy wydarzeń kulturalnych, nazwy 
czynności związanych ze sztuką, nazwy 
miejsc w mieście i poza miastem, 
wyrażenia związane z zakupami); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami present simple, present 
continuous, present perfect, konstrukcją 
there was / there were; właściwie stosuje 
przedimek określony, nieokreślony oraz 
zerowy, określenia for / since oraz 
przysłówki częstotliwości, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Introduction (w tym m.in. nazwy 
ubrań i przymiotniki związane z 
ubraniami, nazwy wydarzeń kulturalnych, 
nazwy czynności związanych ze sztuką, 
nazwy miejsc w mieście i poza miastem, 
wyrażenia związane z zakupami); 
popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji 
i zastosowaniu czasów present simple, 
present continuous, present perfect, 
konstrukcją there was / there were; 
właściwie stosuje przedimek określony, 
nieokreślony oraz zerowy, określenia for / 
since oraz przysłówki częstotliwości, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

 

 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące ubrań oraz odwiedzanych 
miejsc, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie uzupełnia tabelę na 
temat wydarzeń kulturalnych oraz 
odpowiada na pytania. 

 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące ubrań oraz odwiedzanych 
miejsc, popełniając nieliczne błędy; na 
ogół poprawnie uzupełnia tabelę na temat 
wydarzeń kulturalnych oraz odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące ubrań oraz 
odwiedzanych miejsc, popełniając dość 
liczne błędy; uzupełniając tabelę na 
temat wydarzeń kulturalnych oraz 
odpowiadając na pytania popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi oraz z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące ubrań oraz 
odwiedzanych miejsc, popełnia przy tym 
liczne błędy; uzupełniając tabelę na temat 
wydarzeń kulturalnych oraz odpowiadając 
na pytania popełnia bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących ubrań oraz czystości plaży; 
poprawnie odpowiada na pytania. 

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących ubrań oraz czystości plaży, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania. 

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących ubrań oraz 
czystości plaży, popełniając liczne błędy; 
odpowiadając na pytania popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących ubrań oraz czystości plaży, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
odpowiadając na pytania popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Reagowanie na wypowiedzi  

 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny pyta i udziela 
informacji na temat pytania dotyczące 
podanego pojęcia, wyraża swoje opinie 
na temat zalet mieszkania na wsi i 
uzasadnia je, ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
pytania dotyczące podanego pojęcia, 
wyraża swoje opinie na temat zalet 
mieszkania na wsi i uzasadnia je, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
pytania dotyczące podanego pojęcia, 
wyraża swoje opinie na temat zalet 
mieszkania na wsi i uzasadnia je, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie pyta i udziela informacji 
na temat pytania dotyczące podanego 
pojęcia, wyraża swoje opinie na temat 
zalet mieszkania na wsi i uzasadnia je, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 

 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje postać 
na ilustracji, sławne osoby oraz główną 
ulicy handlowej w swoim mieście, 
wypowiada się na temat najbliższego 
morza i jego czystości wyrażając i 

Uczeń opisuje postać na ilustracji, sławne 
osoby oraz główną ulicy handlowej w 
swoim mieście, wypowiada się na temat 
najbliższego morza i jego czystości 
wyrażając i uzasadniając uczucia i 

Uczeń opisuje postać na ilustracji, 
sławne osoby oraz główną ulicy 
handlowej w swoim mieście, wypowiada 
się na temat najbliższego morza i jego 
czystości wyrażając i uzasadniając 

Uczeń nieudolnie opisuje postać na 
ilustracji, sławne osoby oraz główną ulicy 
handlowej w swoim mieście, wypowiada 
się na temat najbliższego morza i jego 
czystości wyrażając i uzasadniając 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

8 

 

uzasadniając uczucia i emocje, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

emocje, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

uczucia i emocje, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

uczucia i emocje, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wiadomość email 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat 
mieszkania na wsi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat mieszkania 
na wsi, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat 
mieszkania na wsi, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną na temat mieszkania 
na wsi, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język 
polski oraz przekształca zdania używając 
podanych słów, nie popełniając błędów. 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język polski 
oraz przekształca zdania używając 
podanych słów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język 
polski oraz przekształca zdania 
używając podanych słów, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język polski 
oraz przekształca zdania używając 
podanych słów, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

DZIAŁ 1  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze spędzaniem 
czasu poza domem, zakwaterowaniem 
podczas wyjazdów, organizowaniem 
wyjazdu, środkami transportu oraz 
ruchem ulicznym, wyrażenia związane z 
wypadkami komunikacyjnymi, wyrażania 
określające formy transportu oraz 
sposoby podróżowania, wyrażenia 
podtrzymujące rozmowę, wyrażenia 
związane z pisaniem bloga, przymiotniki 
o zabarwieniu pozytywnym i 
negatywnym, rzeczowniki złożone, 
pytanie o drogę i wskazywanie drogi); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasem past simple: 
twierdzenia i przeczenia i pytania, 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (w 
tym m.in. słownictwo związane ze 
spędzaniem czasu poza domem, 
zakwaterowaniem podczas wyjazdów, 
organizowaniem wyjazdu, środkami 
transportu oraz ruchem ulicznym, 
wyrażenia związane z wypadkami 
komunikacyjnymi, wyrażania określające 
formy transportu oraz sposoby 
podróżowania, wyrażenia podtrzymujące 
rozmowę, wyrażenia związane z pisaniem 
bloga, przymiotniki o zabarwieniu 
pozytywnym i negatywnym, rzeczowniki 
złożone, pytanie o drogę i wskazywanie 
drogi); posługuje się czasem past simple: 
twierdzenia i przeczenia i pytania, stosuje 
słowa pytające, czasowniki regularne i 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (w tym 
m.in. słownictwo związane ze 
spędzaniem czasu poza domem, 
zakwaterowaniem podczas wyjazdów, 
organizowaniem wyjazdu, środkami 
transportu oraz ruchem ulicznym, 
wyrażenia związane z wypadkami 
komunikacyjnymi, wyrażania określające 
formy transportu oraz sposoby 
podróżowania, wyrażenia podtrzymujące 
rozmowę, wyrażenia związane z 
pisaniem bloga, przymiotniki o 
zabarwieniu pozytywnym i negatywnym, 
rzeczowniki złożone, pytanie o drogę i 
wskazywanie drogi); posługuje się 
czasem past simple: twierdzenia i 
przeczenia i pytania, stosuje słowa 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze spędzaniem czasu poza domem, 
zakwaterowaniem podczas wyjazdów, 
organizowaniem wyjazdu, środkami 
transportu oraz ruchem ulicznym, 
wyrażenia związane z wypadkami 
komunikacyjnymi, wyrażania określające 
formy transportu oraz sposoby 
podróżowania, wyrażenia podtrzymujące 
rozmowę, wyrażenia związane z pisaniem 
bloga, przymiotniki o zabarwieniu 
pozytywnym i negatywnym, rzeczowniki 
złożone, pytanie o drogę i wskazywanie 
drogi); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasu past 
simple: twierdzenia i przeczenia i pytania, 
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stosuje słowa pytające, czasowniki 
regularne i nieregularne, tworzy pytania 
o podmiot i dopełnienie. 

nieregularne, tworzy pytania o podmiot i 
dopełnienie, popełniając nieliczne błędy. 

pytające, czasowniki regularne i 
nieregularne, tworzy pytania o podmiot i 
dopełnienie, popełniając liczne błędy. 

stosuje słowa pytające, czasowników 
regularnych i nieregularnych, z trudnością 
tworzy pytania o podmiot i dopełnienie, 
popełniając bardzo liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

 

 

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
wycieczek, rajdu samochodowego, 
rozmowy telefonicznej i poprawia błędy 
w podanych zdaniach, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie 
porządkuje informacje, odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w notatce na 
podstawie oraz określa intencje 
nadawcy/autora wypowiedzi. 

Uczeń określa główną myśl oraz znajduje 
w tekście informacje dotyczące 
wycieczek, rajdu samochodowego, 
rozmowy telefonicznej i poprawia błędy w 
podanych zdaniach, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie porządkuje 
informacje, odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w notatce na podstawie 
oraz określa intencje nadawcy/autora 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące wycieczek, rajdu 
samochodowego, rozmowy telefonicznej 
i poprawia błędy w podanych zdaniach, 
popełniając dość liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie porządkuje 
informacje, odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w notatce na podstawie 
oraz określa intencje nadawcy/autora 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące wycieczek, rajdu 
samochodowego, rozmowy telefonicznej i 
poprawia błędy w podanych zdaniach, 
popełnia przy tym liczne błędy; z 
trudnością porządkuje informacje, 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
notatce na podstawie oraz określa 
intencje nadawcy/autora wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania i odwiedzania miejsc oraz 
podróżników, uzupełnia luki w tekście 
wyrażeniami związanymi ze spędzaniem 
czasu poza domem, dopasowuje zdania 
do części tekstu, odróżnia informacje o 
faktach od opinii, wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekście , 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z tekstu, 
wskazuje odpowiedź zgodną z treścią 
tekstu oraz układa linijki dialogu we 
właściwej kolejności. 

Uczeń na ogół poprawnie określa główną 
myśl i znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania i 
odwiedzania miejsc oraz podróżników, 
uzupełnia luki w tekście wyrażeniami 
związanymi ze spędzaniem czasu poza 
domem, dopasowuje zdania do części 
tekstu, odróżnia informacje o faktach od 
opinii, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście , odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w wiadomości 
email informacjami z tekstu, wskazuje 
odpowiedź zgodną z treścią tekstu oraz 
układa linijki dialogu we właściwej 
kolejności. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania i odwiedzania miejsc oraz 
podróżników, uzupełnia luki w tekście 
wyrażeniami związanymi ze spędzaniem 
czasu poza domem, dopasowuje zdania 
do części tekstu, odróżnia informacje o 
faktach od opinii, wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekście , 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z tekstu, 
wskazuje odpowiedź zgodną z treścią 
tekstu oraz układa linijki dialogu we 
właściwej kolejności. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania i odwiedzania 
miejsc oraz podróżników, uzupełnia luki w 
tekście wyrażeniami związanymi ze 
spędzaniem czasu poza domem, 
dopasowuje zdania do części tekstu, 
odróżnia informacje o faktach od opinii, 
wyciąga wnioski z informacji zawartych w 
tekście , odpowiada na pytania, uzupełnia 
luki w wiadomości email informacjami z 
tekstu, wskazuje odpowiedź zgodną z 
treścią tekstu oraz układa linijki dialogu 
we właściwej kolejności. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
sposobu spędzania wakacji, planowania 
wyjazdów, wycieczek i błędów 
związanych z nimi, miejsca na świecie 
wartego odwiedzenia, środków 
transportu oraz umiejętności 
prowadzenie rozmowy, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat sposobu spędzania wakacji, 
planowania wyjazdów, wycieczek i błędów 
związanych z nimi, miejsca na świecie 
wartego odwiedzenia, środków transportu 
oraz umiejętności prowadzenie rozmowy, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat sposobu spędzania wakacji, 
planowania wyjazdów, wycieczek i 
błędów związanych z nimi, miejsca na 
świecie wartego odwiedzenia, środków 
transportu oraz umiejętności 
prowadzenie rozmowy, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat sposobu spędzania wakacji, 
planowania wyjazdów, wycieczek i 
błędów związanych z nimi, miejsca na 
świecie wartego odwiedzenia, środków 
transportu oraz umiejętności prowadzenie 
rozmowy, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej 
–rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat wydarzeń z pamiętnego 
weekendu; ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat wydarzeń z 
pamiętnego weekendu; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat wydarzeń z 
pamiętnego weekendu; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wydarzeń z pamiętnego weekendu; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach  

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat spędzania dnia poza domem, 
sposobów podróżowania i miejsc, w 
których można się zatrzymać, znaczenia 
podróżowania oraz opowiada o 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

 

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat spędzania dnia poza 
domem, sposobów podróżowania i miejsc, 
w których można się zatrzymać, 
znaczenia podróżowania oraz opowiada o 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat spędzania dnia poza 
domem, sposobów podróżowania i 
miejsc, w których można się zatrzymać, 
znaczenia podróżowania oraz opowiada 
o opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat spędzania dnia poza domem, 
sposobów podróżowania i miejsc, w 
których można się zatrzymać, znaczenia 
podróżowania oraz opowiada o opowiada 
o swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis ludzi, miejsc  

Uczeń w sposób płynny opisuje atrakcje 
turystyczne, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń opisuje atrakcje turystyczne, 
stosując w miarę urozmaicone słownictwo 
i poprawne struktury gramatyczne; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje atrakcje turystyczne, 
stosując dość ograniczone słownictwo i 
struktury gramatyczne; liczne błędy 
językowe częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń opisuje atrakcje turystyczne, 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny pyta i odpowiada 
na pytania związane z parkiem 
narodowym i rajdem samochodowym 
oraz udziela rad dotyczących 
przygotowań do wyjazdu i rozwiązywania 
problemów w trakcie wyjazdu, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z parkiem narodowym i rajdem 
samochodowym oraz udziela rad 
dotyczących przygotowań do wyjazdu i 
rozwiązywania problemów w trakcie 
wyjazdu, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z parkiem narodowym i rajdem 
samochodowym oraz udziela rad 
dotyczących przygotowań do wyjazdu i 
rozwiązywania problemów w trakcie 
wyjazdu, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z parkiem narodowym i rajdem 
samochodowym oraz udziela rad 
dotyczących przygotowań do wyjazdu i 
rozwiązywania problemów w trakcie 
wyjazdu, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wpis na blogu, 
email 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego 
można pojechać na jednodniową 
wycieczkę, wiadomości email na temat 
wycieczki, wiadomości na blogu na temat 
rodzinnego wyjazdu, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego można 
pojechać na jednodniową wycieczkę, 
wiadomości email na temat wycieczki, 
wiadomości na blogu na temat rodzinnego 
wyjazdu, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego 
można pojechać na jednodniową 
wycieczkę, wiadomości email na temat 
wycieczki, wiadomości na blogu na 
temat rodzinnego wyjazdu, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego 
można pojechać na jednodniową 
wycieczkę, wiadomości email na temat 
wycieczki, wiadomości na blogu na temat 
rodzinnego wyjazdu, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 
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stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

 

 

DZIAŁ 2  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

  

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (w tym m.in. 
związane z pracami domowymi. 
Wynajmowaniem, kupowaniem i 
sprzedawaniem mieszkania, 
przeprowadzkami, opisywaniem domu, 
sztuką, rodzaje domów, przymiotniki 
opisujące uczucia, związki z 
czasownikami do / make, czasowniki z 
przyimkiem, zwroty wyrażające prośbę 
oraz wyrażenia porządkujące 
informację); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasem past 
simple i past continuous . 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (w 
tym m.in. związane z pracami domowymi. 
Wynajmowaniem, kupowaniem i 
sprzedawaniem mieszkania, 
przeprowadzkami, opisywaniem domu, 
sztuką, rodzaje domów, przymiotniki 
opisujące uczucia, związki z 
czasownikami do / make, czasowniki z 
przyimkiem, zwroty wyrażające prośbę 
oraz wyrażenia porządkujące informację); 
na ogół poprawnie posługuje się czasem 
past simple i past continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym 
m.in. związane z pracami domowymi. 
Wynajmowaniem, kupowaniem i 
sprzedawaniem mieszkania, 
przeprowadzkami, opisywaniem domu, 
sztuką, rodzaje domów, przymiotniki 
opisujące uczucia, związki z 
czasownikami do / make, czasowniki z 
przyimkiem, zwroty wyrażające prośbę 
oraz wyrażenia porządkujące 
informację); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasem past simple i past 
continuous, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (w tym m.in. związane z pracami 
domowymi. Wynajmowaniem, 
kupowaniem i sprzedawaniem 
mieszkania, przeprowadzkami, 
opisywaniem domu, sztuką, rodzaje 
domów, przymiotniki opisujące uczucia, 
związki z czasownikami do / make, 
czasowniki z przyimkiem, zwroty 
wyrażające prośbę oraz wyrażenia 
porządkujące informację); popełnia 
bardzo liczne błędy w stosowaniu czasu 
past simple i past continuous, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa główną myśl, wyciąga 
wnioski, określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące omawianego 
miejsca oraz planowania wydarzenia 
szkolnego; poprawnie odpowiada na 

Uczeń określa główną myśl, wyciąga 
wnioski, określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące omawianego 
miejsca oraz planowania wydarzenia 
szkolnego, popełniając nieliczne błędy; na 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, wyciąga wnioski, określa 
intencje autora wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
omawianego miejsca oraz planowania 
wydarzenia szkolnego, a także 

Uczeń z trudnością określa główną myśl, 
wyciąga wnioski, określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące omawianego 
miejsca oraz planowania wydarzenia 
szkolnego, a także odpowiada na pytania, 
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pytania, uzupełnia luki w zdaniach i 
notatkach, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych i wskazuje 
informacje wymienione w nagraniu. 

ogół poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w zdaniach i notatkach, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w nagraniu. 

odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
zdaniach i notatkach, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych i wskazuje 
informacje wymienione w nagraniu, 
popełniając dość liczne błędy. 

uzupełnia luki w zdaniach i notatkach, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w nagraniu, popełniając przy 
tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl tekstu lub 
fragmentu tekstu, określa rodzaj tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sytuacji w 
sąsiedztwie, niezwykłych wakacji, 
wypadku w domu, aplikacji sąsiedzkiej 
oraz szczególnego wydarzenia; z 
łatwością odpowiada na pytania, 
wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych oraz dopasowuje 
nagłówki do fragmentów tekstu. 

Uczeń określa główną myśl tekstu lub 
fragmentu tekstu, określa rodzaj tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sytuacji w 
sąsiedztwie, niezwykłych wakacji, 
wypadku w domu, aplikacji sąsiedzkiej 
oraz szczególnego wydarzenia, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania, 
wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych oraz dopasowuje 
nagłówki do fragmentów tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu, 
określa rodzaj tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących sytuacji w sąsiedztwie, 
niezwykłych wakacji, wypadku w domu, 
aplikacji sąsiedzkiej oraz szczególnego 
wydarzenia, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie odpowiada na 
pytania, wskazuje odpowiednią 
odpowiedź spośród podanych oraz 
dopasowuje nagłówki do fragmentów 
tekstu. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
tekstu lub fragmentu tekstu, określa 
rodzaj tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
sytuacji w sąsiedztwie, niezwykłych 
wakacji, wypadku w domu, aplikacji 
sąsiedzkiej oraz szczególnego 
wydarzenia, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie odpowiada na pytania, 
wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych oraz dopasowuje 
nagłówki do fragmentów tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje ilustracje 
przedstawiające sztukę, tradycyjne domy 
oraz sprzęty wykorzystywane przy 
pracach domowych, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
sztukę, tradycyjne domy oraz sprzęty 
wykorzystywane przy pracach domowych, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
sztukę, tradycyjne domy oraz sprzęty 
wykorzystywane przy pracach 
domowych, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające sztukę, tradycyjne domy 
oraz sprzęty wykorzystywane przy 
pracach domowych, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w 
obowiązki domowe, przydatności 
urządzeń domowych oraz świętowania 
wejścia w nowe tysiąclecie, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w obowiązki 
domowe, przydatności urządzeń 
domowych oraz świętowania wejścia w 
nowe tysiąclecie, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w 
obowiązki domowe, przydatności 
urządzeń domowych oraz świętowania 
wejścia w nowe tysiąclecie, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w 
obowiązki domowe, przydatności 
urządzeń domowych oraz świętowania 
wejścia w nowe tysiąclecie, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat czynności wykonywanych w 
określonym czasie w przeszłości, relacji 
sąsiedzkich, wypadku i jego okoliczności, 

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat czynności 
wykonywanych w określonym czasie w 
przeszłości, relacji sąsiedzkich, wypadku i 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat czynności 
wykonywanych w określonym czasie w 
przeszłości, relacji sąsiedzkich, wypadku 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat czynności wykonywanych w 
określonym czasie w przeszłości, relacji 
sąsiedzkich, wypadku i jego okoliczności, 
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organizacji szkolnego wydarzenia oraz 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

jego okoliczności, organizacji szkolnego 
wydarzenia oraz opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

i jego okoliczności, organizacji 
szkolnego wydarzenia oraz opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

organizacji szkolnego wydarzenia oraz 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; popełnia 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie ustne – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji i udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny pyta i odpowiada 
na pytania dotyczące funkcjonowania 
urządzeń, problemów i sposobów ich 
rozwiązania i przygotowań do 
wydarzenia oraz udziela rad na temat 
odnalezienia się w nowym miejscu, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące funkcjonowania urządzeń, 
problemów i sposobów ich rozwiązania i 
przygotowań do wydarzenia oraz udziela 
rad na temat odnalezienia się w nowym 
miejscu; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące funkcjonowania urządzeń, 
problemów i sposobów ich rozwiązania i 
przygotowań do wydarzenia oraz udziela 
rad na temat odnalezienia się w nowym 
miejscu, popełniając dość liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące funkcjonowania 
urządzeń, problemów i sposobów ich 
rozwiązania i przygotowań do wydarzenia 
oraz udziela rad na temat odnalezienia 
się w nowym miejscu, popełniając liczne 
błędy językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wiadomość e-mail 

 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie emaila 
wyjaśniającego sytuację oraz na temat 
szczególnego wydarzenia, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie emaila 
wyjaśniającego sytuację oraz na temat 
szczególnego wydarzenia, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie emaila 
wyjaśniającego sytuację oraz na temat 
szczególnego wydarzenia, popełniając 
błędy, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów wypowiedź pisemną w formie 
emaila wyjaśniającego sytuację oraz na 
temat szczególnego wydarzenia, 
popełniając błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń tłumaczy fragmenty zdań oraz 
uzupełnia zdania właściwymi formami 
podanych wyrazów; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań oraz uzupełnia zdania 
właściwymi formami podanych wyrazów; 
stosuje zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością tłumaczy 
fragmenty zdań oraz uzupełnia zdania 
właściwymi formami podanych wyrazów; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie tłumaczy fragmenty 
zdań oraz uzupełnia zdania właściwymi 
formami podanych wyrazów, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

DZIAŁ 3 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze zdrowym stylem 
życia, posiłkami i ich przygotowaniem 
oraz wartością odżywczą posiłków, 
dbaniem o środowisko, uprawianiem 
sportu oraz wydarzeniami sportowymi, 
nazwy produktów żywnościowych, 
dyscyplin sportowych oraz problemów 
zdrowotnych, określenia ilości much / 
many / a few / a little / a lot of, związki 
czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o 
radę i udzielaniu rad oraz zwroty 
wyrażające opinię); poprawnie stosuje 
czasowniki modalne have to, don’t have 
to, need to, needn’t, must, mustn’t. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 (w 
tym m.in. słownictwo związane ze 
zdrowym stylem życia, posiłkami i ich 
przygotowaniem oraz wartością odżywczą 
posiłków, dbaniem o środowisko, 
uprawianiem sportu oraz wydarzeniami 
sportowymi, nazwy produktów 
żywnościowych, dyscyplin sportowych 
oraz problemów zdrowotnych, określenia 
ilości much / many / a few / a little / a lot 
of, związki czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o radę 
i udzielaniu rad oraz zwroty wyrażające 
opinię); na ogół poprawnie stosuje 
czasowniki modalne have to, don’t have 
to, need to, needn’t, must, mustn’t, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (w tym 
m.in. słownictwo związane ze zdrowym 
stylem życia, posiłkami i ich 
przygotowaniem oraz wartością 
odżywczą posiłków, dbaniem o 
środowisko, uprawianiem sportu oraz 
wydarzeniami sportowymi, nazwy 
produktów żywnościowych, dyscyplin 
sportowych oraz problemów 
zdrowotnych, określenia ilości much / 
many / a few / a little / a lot of, związki 
czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o 
radę i udzielaniu rad oraz zwroty 
wyrażające opinię); nie zawsze 
poprawnie stosuje czasowniki modalne 
have to, don’t have to, need to, needn’t, 
must, mustn’t, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze zdrowym stylem życia, posiłkami i ich 
przygotowaniem oraz wartością odżywczą 
posiłków, dbaniem o środowisko, 
uprawianiem sportu oraz wydarzeniami 
sportowymi, nazwy produktów 
żywnościowych, dyscyplin sportowych 
oraz problemów zdrowotnych, określenia 
ilości much / many / a few / a little / a lot 
of, związki czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o radę 
i udzielaniu rad oraz zwroty wyrażające 
opinię); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasowników 
modalnych have to, don’t have to, need 
to, needn’t, must, mustn’t, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 
 

 

Uczeń określa główną myśl, określa 
intencje autora wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
przygotowania posiłku, uprawy awokado, 
zdrowego stylu życia, problemów 
zdrowotnych, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w zdaniach, 
wskazuje właściwe odpowiedzi zgodnie z 
treścią nagrania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z 
nagrania, dopasowuje osoby do 
problemów zdrowotnych oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe.  

Uczeń określa główną myśl, określa 
intencje autora wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
przygotowania posiłku, uprawy awokado, 
zdrowego stylu życia, problemów 
zdrowotnych, popełniając nieliczne błędy; 
w miarę poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w zdaniach, wskazuje 
właściwe odpowiedzi zgodnie z treścią 
nagrania, uzupełnia luki w wiadomości 
email informacjami z nagrania, 
dopasowuje osoby do problemów 
zdrowotnych oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, określa intencje autora 
wypowiedzi, odróżnia informacje o 
faktach od opinii oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące przygotowania 
posiłku, uprawy awokado, zdrowego 
stylu życia, problemów zdrowotnych; 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
zdaniach, wskazuje właściwe 
odpowiedzi zgodnie z treścią nagrania, 
uzupełnia luki w wiadomości email 
informacjami z nagrania, dopasowuje 
osoby do problemów zdrowotnych oraz 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 
popełniając dość liczne błędy;  

Uczeń z trudnością określa główną myśl, 
określa intencje autora wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od opinii 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące przygotowania posiłku, uprawy 
awokado, zdrowego stylu życia, 
problemów zdrowotnych; odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w zdaniach, 
wskazuje właściwe odpowiedzi zgodnie z 
treścią nagrania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z 
nagrania, dopasowuje osoby do 
problemów zdrowotnych oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, popełniając 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje, wyciąga 
wnioski, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu 
w tekstach dotyczących niezwykłych 
zajęć sportowych, chodzenia pieszo oraz 
przygotowania posiłków; z łatwością 
odpowiada na pytania, dopasowuje 

Uczeń poprawnie znajduje określone 
informacje, wyciąga wnioski, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu w tekstach 
dotyczących niezwykłych zajęć 
sportowych, chodzenia pieszo oraz 
przygotowania posiłków; na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania, 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje, wyciąga wnioski, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
określanie intencji nadawcy/autora 
tekstu w tekstach dotyczących 
niezwykłych zajęć sportowych, 
chodzenia pieszo oraz przygotowania 
posiłków, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie odpowiada na 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje, wyciąga wnioski, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu w tekstach 
dotyczących niezwykłych zajęć 
sportowych, chodzenia pieszo oraz 
przygotowania posiłków, popełniając 
bardzo liczne błędy; z trudnością 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
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nagłówki do części tekstu i uzupełnia luki 
w zdaniach. 

dopasowuje nagłówki do części tekstu i 
uzupełnia luki w zdaniach. 

pytania, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu i uzupełnia luki w zdaniach. 

nagłówki do części tekstu i uzupełnia luki 
w zdaniach. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat swoich posiłków oraz możliwych 
zmian w swojej diecie, określa, czyje 
zwyczaje żywieniowe są podobne do 
jego zwyczajów, porównuje swoje nawyki 
żywieniowe z innymi, przedstawia 
zasady zachowania w wybranych 
miejscach, doświadczeń związanych z 
aktywnością fizyczną oraz na temat 
sytuacji związanych z problemami 
zdrowotnymi; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

 

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat swoich posiłków oraz 
możliwych zmian w swojej diecie, określa, 
czyje zwyczaje żywieniowe są podobne 
do jego zwyczajów, porównuje swoje 
nawyki żywieniowe z innymi, przedstawia 
zasady zachowania w wybranych 
miejscach, doświadczeń związanych z 
aktywnością fizyczną oraz na temat 
sytuacji związanych z problemami 
zdrowotnymi; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat swoich posiłków oraz 
możliwych zmian w swojej diecie, 
określa, czyje zwyczaje żywieniowe są 
podobne do jego zwyczajów, porównuje 
swoje nawyki żywieniowe z innymi, 
przedstawia zasady zachowania w 
wybranych miejscach, doświadczeń 
związanych z aktywnością fizyczną oraz 
na temat sytuacji związanych z 
problemami zdrowotnymi; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat swoich posiłków oraz możliwych 
zmian w swojej diecie, określa, czyje 
zwyczaje żywieniowe są podobne do jego 
zwyczajów, porównuje swoje nawyki 
żywieniowe z innymi, przedstawia zasady 
zachowania w wybranych miejscach, 
doświadczeń związanych z aktywnością 
fizyczną oraz na temat sytuacji 
związanych z problemami zdrowotnymi; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis miejsc i czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje ilustracje 
przedstawiające problemy zdrowotne 
oraz produkty spożywcze, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje problemy 
zdrowotne oraz produkty spożywcze, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
problemy zdrowotne oraz produkty 
spożywcze, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające problemy zdrowotne 
oraz produkty spożywcze, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
–rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat problemów zdrowotnych; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

 

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat problemów 
zdrowotnych; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wydarzeń z pamiętnego weekendu; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 
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Reagowanie ustne – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji i udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat określonej aplikacji, 
zdrowych nawyków, przedstawionego 
planu zajęć, diety i stylu życia, udziela 
rad w przedstawionych w komentarzach 
sytuacjach; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
określonej aplikacji, zdrowych nawyków, 
przedstawionego planu zajęć, diety i stylu 
życia, udziela rad w przedstawionych w 
komentarzach sytuacjach, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
określonej aplikacji, zdrowych nawyków, 
przedstawionego planu zajęć, diety i 
stylu życia, udziela rad w 
przedstawionych w komentarzach 
sytuacjach, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat określonej aplikacji, zdrowych 
nawyków, przedstawionego planu zajęć, 
diety i stylu życia, udziela rad w 
przedstawionych w komentarzach 
sytuacjach, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – post na forum, 
wpis na blogu 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz 
post udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz post 
udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz 
post udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, na ogół nie 
uwzględniając celów wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz post 
udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, nie uwzględniając 
celów wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, 
popełniając liczne błędy. 

 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

DZIAŁ 4  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (w tym m.in. 
słownictwo związane z pogodą, klimatem 
oraz fauną i florą, zagrożeniem i ochroną 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 (w 
tym m.in. słownictwo związane z pogodą, 
klimatem oraz fauną i florą, zagrożeniem i 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (w tym 
m.in. słownictwo związane z pogodą, 
klimatem oraz fauną i florą, zagrożeniem 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (w tym m.in. słownictwo związane 
z pogodą, klimatem oraz fauną i florą, 
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środowiska, nazwy akcesoriów 
związanych z porami roku oraz 
kataklizmów, zwroty związane z 
relacjami społecznymi, przymiotniki 
zakończone na -y, -less oraz –ful, zwroty 
wyrażające reakcje na złe i dobre 
wiadomości); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stopniuje przymiotniki, oraz 
posługuje się porównaniami z than, (not) 
as… as; poprawnie stosuje określenia 
too / enough, zaimki osobowe me / him / 
them oraz wyrażenia other / the other / 
others / another. 

ochroną środowiska, nazwy akcesoriów 
związanych z porami roku oraz 
kataklizmów, zwroty związane z relacjami 
społecznymi, przymiotniki zakończone na 
-y, -less oraz –ful, zwroty wyrażające 
reakcje na złe i dobre wiadomości); na 
ogół poprawnie stopniuje przymiotniki, 
oraz posługuje się porównaniami z than, 
(not) as… as; poprawnie stosuje 
określenia too / enough, zaimki osobowe 
me / him / them oraz wyrażenia other / the 
other / others / another, popełniając 
nieliczne błędy. 

i ochroną środowiska, nazwy akcesoriów 
związanych z porami roku oraz 
kataklizmów, zwroty związane z 
relacjami społecznymi, przymiotniki 
zakończone na -y, -less oraz –ful, zwroty 
wyrażające reakcje na złe i dobre 
wiadomości); nie zawsze poprawnie 
stopniuje przymiotniki, oraz posługuje 
się porównaniami z than, (not) as… as; 
poprawnie stosuje określenia too / 
enough, zaimki osobowe me / him / 
them oraz wyrażenia other / the other / 
others / another, popełniając liczne 
błędy. 

zagrożeniem i ochroną środowiska, 
nazwy akcesoriów związanych z porami 
roku oraz kataklizmów, zwroty związane z 
relacjami społecznymi, przymiotniki 
zakończone na -y, -less oraz –ful, zwroty 
wyrażające reakcje na złe i dobre 
wiadomości); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
stopniowania przymiotników, oraz 
posługiwania się porównaniami z than, 
(not) as… as; stosuje określenia too / 
enough, zaimki osobowe me / him / them 
oraz wyrażenia other / the other / others / 
another, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
określa intencje nadawcy, określa 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące pogody, 
wystawy sztuki, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie odpowiada 
na pytania, dopasowuje stany pogodowe 
do miejsc, uzupełnia informacje w tabeli. 
uzupełnia luki w tekście, układa 
informacje w kolejności oraz wskazuje 
odpowiedzi zgodnie z treścią nagrania. 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
określa intencje nadawcy, określa 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące pogody, 
wystawy sztuki, popełniając nieliczne 
błędy; w miarę poprawnie odpowiada na 
pytania, dopasowuje stany pogodowe do 
miejsc, uzupełnia informacje w tabeli. 
uzupełnia luki w tekście, układa informacje 
w kolejności oraz wskazuje odpowiedzi 
zgodnie z treścią nagrania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi, określa 
intencje nadawcy, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące pogody, wystawy 
sztuki; odpowiada na pytania, 
dopasowuje stany pogodowe do miejsc, 
uzupełnia informacje w tabeli. uzupełnia 
luki w tekście, układa informacje w 
kolejności oraz wskazuje odpowiedzi 
zgodnie z treścią nagrania ywe. 
popełniając dość liczne błędy.  

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi, określa intencje nadawcy, 
określa kontekst wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
pogody, wystawy sztuki; odpowiada na 
pytania, dopasowuje stany pogodowe do 
miejsc, uzupełnia informacje w tabeli. 
uzupełnia luki w tekście, układa 
informacje w kolejności oraz wskazuje 
odpowiedzi zgodnie z treścią nagrania. 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśli i znajduje 
określone informacje, rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu 
w tekstach dotyczących pozyskiwania 
wody, problemów i sposobów ich 
rozwiązania, przygotowania się na 
nadchodzący kataklizm, wiadomości 
oraz wyjazdu; z łatwością odpowiada na 
pytania, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście, dopasowuje zdania 
do luk, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu oraz wskazuje działania 
wymienione w tekście. 

Uczeń określa główną myśli i znajduje 
określone informacje, rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu 
w tekstach dotyczących pozyskiwania 
wody, problemów i sposobów ich 
rozwiązania, przygotowania się na 
nadchodzący kataklizm, wiadomości oraz 
wyjazdu; na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście, dopasowuje zdania 
do luk, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu oraz wskazuje działania 
wymienione w tekście. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśli i znajduje określone 
informacje, rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu w 
tekstach dotyczących pozyskiwania 
wody, problemów i sposobów ich 
rozwiązania, przygotowania się na 
nadchodzący kataklizm, wiadomości 
oraz wyjazdu, popełniając liczne błędy; 
nie zawsze poprawnie odpowiada na 
pytania, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście, dopasowuje zdania 
do luk, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu oraz wskazuje działania 
wymienione w tekście. 

Uczeń z trudnością określa główną myśli i 
znajduje określone informacje, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu w 
tekstach dotyczących pozyskiwania wody, 
problemów i sposobów ich rozwiązania, 
przygotowania się na nadchodzący 
kataklizm, wiadomości oraz wyjazdu, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie odpowiada na pytania, 
wyciąga wnioski z informacji zawartych w 
tekście, dopasowuje zdania do luk, 
dopasowuje nagłówki do części tekstu 
oraz wskazuje działania wymienione w 
tekście. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis miejsc i zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje pogodę 
w czasie wycieczki, opisuje pogodę na 
podstawie stroju osób, porównuje 
pogodę w swoim miejscu zamieszkania i 
innym miejscu, opisuje postępowanie w 
sytuacjach zagrożenia kataklizmem, 
opisuje i porównuje ulice w swoim 
mieście z ulicami na ilustracjach, opisuje 
film katastroficzny oraz kataklizmy, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające zjawiska 
pogodowe oraz tradycyjne sposoby 
pozyskiwania wody.  

Uczeń opisuje pogodę w czasie wycieczki, 
opisuje pogodę na podstawie stroju osób, 
porównuje pogodę w swoim miejscu 
zamieszkania i innym miejscu, opisuje 
postępowanie w sytuacjach zagrożenia 
kataklizmem, opisuje i porównuje ulice w 
swoim mieście z ulicami na ilustracjach, 
opisuje film katastroficzny oraz kataklizmy, 
stosując w miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające zjawiska pogodowe oraz 
tradycyjne sposoby pozyskiwania wody; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje pogodę w czasie 
wycieczki, opisuje pogodę na podstawie 
stroju osób, porównuje pogodę w swoim 
miejscu zamieszkania i innym miejscu, 
opisuje postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, opisuje i 
porównuje ulice w swoim mieście z 
ulicami na ilustracjach, opisuje film 
katastroficzny oraz kataklizmy, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację opisuje 
ilustracje przedstawiające zjawiska 
pogodowe oraz tradycyjne sposoby 
pozyskiwania wody, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje pogodę w czasie 
wycieczki, opisuje pogodę na podstawie 
stroju osób, porównuje pogodę w swoim 
miejscu zamieszkania i innym miejscu, 
opisuje postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, opisuje i 
porównuje ulice w swoim mieście z 
ulicami na ilustracjach, opisuje film 
katastroficzny oraz kataklizmy, stosując 
bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające zjawiska pogodowe oraz 
tradycyjne sposoby pozyskiwania wody, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
sprawdzania prognoz pogody, 
oszczędzania wody, przydatności 
wynalazków, powagi kataklizmów, 
przedstawionych wystaw, prowadzenia 
własnej uprawy roślin, sposobów 
zdobycia informacji o miejscach w 
okolicy, które są warte odwiedzenia, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat sprawdzania prognoz pogody, 
oszczędzania wody, przydatności 
wynalazków, powagi kataklizmów, 
przedstawionych wystaw, prowadzenia 
własnej uprawy roślin, sposobów zdobycia 
informacji o miejscach w okolicy, które są 
warte odwiedzenia, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat sprawdzania prognoz pogody, 
oszczędzania wody, przydatności 
wynalazków, powagi kataklizmów, 
przedstawionych wystaw, prowadzenia 
własnej uprawy roślin, sposobów 
zdobycia informacji o miejscach w 
okolicy, które są warte odwiedzenia, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat sprawdzania 
prognoz pogody, oszczędzania wody, 
przydatności wynalazków, powagi 
kataklizmów, przedstawionych wystaw, 
prowadzenia własnej uprawy roślin, 
sposobów zdobycia informacji o 
miejscach w okolicy, które są warte 
odwiedzenia, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat doświadczanych problemów, 
postępowania w sytuacjach zagrożenia 
kataklizmem, problemów wywołanych 
przez kataklizmy, sposobów uzyskiwania 
informacji o miejscu, które planujemy 
odwiedzić, przedstawia interpretację 
wydarzeń, których skutki pokazane są na 
ilustracjach, proponuje zmiany mające 
na celu poprawę wyglądu okolicy oraz 
opowiada o wycieczce; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat doświadczanych 
problemów, postępowania w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, problemów 
wywołanych przez kataklizmy, sposobów 
uzyskiwania informacji o miejscu, które 
planujemy odwiedzić, przedstawia 
interpretację wydarzeń, których skutki 
pokazane są na ilustracjach, proponuje 
zmiany mające na celu poprawę wyglądu 
okolicy oraz opowiada o wycieczce; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat doświadczanych 
problemów, postępowania w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, problemów 
wywołanych przez kataklizmy, sposobów 
uzyskiwania informacji o miejscu, które 
planujemy odwiedzić, przedstawia 
interpretację wydarzeń, których skutki 
pokazane są na ilustracjach, proponuje 
zmiany mające na celu poprawę 
wyglądu okolicy oraz opowiada o 
wycieczce; popełnia dość liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat doświadczanych problemów, 
postępowania w sytuacjach zagrożenia 
kataklizmem, problemów wywołanych 
przez kataklizmy, sposobów uzyskiwania 
informacji o miejscu, które planujemy 
odwiedzić, przedstawia interpretację 
wydarzeń, których skutki pokazane są na 
ilustracjach, proponuje zmiany mające na 
celu poprawę wyglądu okolicy oraz 
opowiada o wycieczce; popełnia liczne 
błędy językowe zakłócające komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– przedstawianie sposobu 
postępowania 

Uczeń swobodnie proponuje rozwiązania 
problemów, podaje możliwości 
problemów związanych z przedmiotami 
na ilustracjach, przedstawia sposób 
postępowania w razie kataklizmu, 
proponuje zmiany w przedstawionych 
wystawach; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie proponuje 
rozwiązania problemów, podaje 
możliwości problemów związanych z 
przedmiotami na ilustracjach, przedstawia 
sposób postępowania w razie kataklizmu, 
proponuje zmiany w przedstawionych 
wystawach; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością proponuje 
rozwiązania problemów, podaje 
możliwości problemów związanych z 
przedmiotami na ilustracjach, 
przedstawia sposób postępowania w 
razie kataklizmu, proponuje zmiany w 
przedstawionych wystawach; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje rozwiązania 
problemów, podaje możliwości 
problemów związanych z przedmiotami 
na ilustracjach, przedstawia sposób 
postępowania w razie kataklizmu, 
proponuje zmiany w przedstawionych 
wystawach; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– rozmowa z odgrywaniem 
roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat wstąpienia do klubu sportowego; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat wstąpienia do klubu 
sportowego; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat wstąpienia do klubu 
sportowego; popełnia dość liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wstąpienia do klubu sportowego; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
 

 

Uczeń w sposób płynny pyta i odpowiada 
na pytania dotyczące sposobów 
oszczędzania wody, przedmiotów z 
plastiku, kraju idealnego do 
zamieszkania ze względu na pogodę, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
sposobów oszczędzania wody, 
przedmiotów z plastiku, kraju idealnego do 
zamieszkania ze względu na pogodę, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące sposobów oszczędzania 
wody, przedmiotów z plastiku, kraju 
idealnego do zamieszkania ze względu 
na pogodę, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące sposobów oszczędzania wody, 
przedmiotów z plastiku, kraju idealnego 
do zamieszkania ze względu na pogodę, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wpis na forum, 
notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w 
okolicy, pisze akapit na temat pogody w 
danym dniu, krótki tekst porównując 
kataklizmy, notatkę na temat działań 
poprawiających jakość życia w mieście, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w okolicy, 
pisze akapit na temat pogody w danym 
dniu, krótki tekst porównując kataklizmy, 
notatkę na temat działań poprawiających 
jakość życia w mieście, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w 
okolicy, pisze akapit na temat pogody w 
danym dniu, krótki tekst porównując 
kataklizmy, notatkę na temat działań 
poprawiających jakość życia w mieście, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w 
okolicy, pisze akapit na temat pogody w 
danym dniu, krótki tekst porównując 
kataklizmy, notatkę na temat działań 
poprawiających jakość życia w mieście, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, stosując 
podane słowa klucze, tłumaczy 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, stosując 
podane słowa klucze, tłumaczy wyrażenia 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, 
stosując podane słowa klucze, tłumaczy 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, stosując 
podane słowa klucze, tłumaczy wyrażenia 
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wyrażenia na język polski, przekazuje w 
języku polskim informacje z 
przeczytanego tekstu, pisze notatki na 
podstawie wysłuchanych informacji, nie 
popełniając błędów. 

na język polski, przekazuje w języku 
polskim informacje z przeczytanego 
tekstu, pisze notatki na podstawie 
wysłuchanych informacji, popełniając 
niewielkie błędy. 

wyrażenia na język polski, przekazuje w 
języku polskim informacje z 
przeczytanego tekstu, pisze notatki na 
podstawie wysłuchanych informacji, 
popełniając liczne błędy. 

na język polski, przekazuje w języku 
polskim informacje z przeczytanego 
tekstu, pisze notatki na podstawie 
wysłuchanych informacji, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

IV. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów korzystających z podręcznika Vision 2, wyd. Oxford University 

Press (klasa II). 

 

 DZIAŁ5  

CEL 
KSZTAŁCENIA 

WG PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

                                                                                            OCENA   

CELUJĄCY BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość 
środków 
językowych  
Gramatyka i 
słownictwo 

Wiedza i umiejętności 
ucznia spełniają 
wymagania na co 
najmniej ocenę bardzo 
dobrą, są efektem 
samodzielnej pracy 
 i wynikają z 
indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach  
i olimpiadach 
przedmiotowych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
relacjami międzyludzkimi, 
słownictwo związane z 
tradycjami i zwyczajami innych 
kultur, nazwy przedmiotów, 
nazwy materiałów i tworzyw, 
przymiotniki opisujące 
przedmioty oraz wyrażenia 
służące do udzielania rad i 
proszenia o rady); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje 
się czasami present perfect z 
określnikami already, just, still, 
yet, for i since oraz past simple; 
poprawnie stosuje czasowniki 
złożone (phrasal verbs), 
czasowniki modalne should / 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
5 (w tym m.in. słownictwo związane 
z relacjami międzyludzkimi, 
słownictwo związane z tradycjami i 
zwyczajami innych kultur, nazwy 
przedmiotów, nazwy materiałów i 
tworzyw, przymiotniki opisujące 
przedmioty oraz wyrażenia służące 
do udzielania rad i proszenia o 
rady); na ogół poprawnie posługuje 
się czasami present perfect z 
określnikami already, just, still, yet, 
for i since oraz past simple; stosuje 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
czasowniki modalne should / ought 
to, zaimki nieokreślone some-, any-, 
every-, czasowniki i rzeczowniki 
posiadające taką samą formę oraz 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (w tym m.in. 
słownictwo związane z relacjami 
międzyludzkimi, słownictwo związane z 
tradycjami i zwyczajami innych kultur, 
nazwy przedmiotów, nazwy materiałów i 
tworzyw, przymiotniki opisujące przedmioty 
oraz wyrażenia służące do udzielania rad i 
proszenia o rady); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasami present perfect z 
określnikami already, just, still, yet, for i 
since oraz past simple; stosuje czasowniki 
złożone (phrasal verbs), czasowniki 
modalne should / ought to, zaimki 
nieokreślone some-, any-, every-, 
czasowniki i rzeczowniki posiadające taką 
samą formę oraz przymiotniki z 
przyrostkiem -able, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (w tym m.in. słownictwo 
związane z relacjami międzyludzkimi, 
słownictwo związane z tradycjami i 
zwyczajami innych kultur, nazwy 
przedmiotów, nazwy materiałów i 
tworzyw, przymiotniki opisujące 
przedmioty oraz wyrażenia służące do 
udzielania rad i proszenia o rady); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
present perfect z określnikami already, 
just, still, yet, for i since oraz past 
simple; stosuje czasowniki złożone 
(phrasal verbs), czasowniki modalne 
should / ought to, zaimki nieokreślone 
some-, any-, every-, czasowniki i 
rzeczowniki posiadające taką samą 

file:///C:/Users/wice.SZKOLA.212/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PEHQL4E/Jros_Pgim_Nowyj_Dialog_cz_1_Przedmiotowy_system_oceniania.pdf
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ought to, zaimki nieokreślone 
some-, any-, every-, czasowniki i 
rzeczowniki posiadające taką 
samą formę oraz przymiotniki z 
przyrostkiem -able. 

 

przymiotniki z przyrostkiem -able, 
popełniając nieliczne błędy. 

formę oraz przymiotniki z przyrostkiem -
able, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi  
ze słuchu 

Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
relacji międzyludzkich, tradycji i 
zwyczajów panujących w 
różnych krajach, posiadania 
rzeczy materialnych, 
tradycyjnych dań weselnych 
oraz uroczystości ślubnej, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące relacji 
międzyludzkich, tradycji i zwyczajów 
panujących w różnych krajach, 
posiadania rzeczy materialnych, 
tradycyjnych dań weselnych oraz 
uroczystości ślubnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa intencje 
autora wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące relacji 
międzyludzkich, tradycji i zwyczajów 
panujących w różnych krajach, posiadania 
rzeczy materialnych, tradycyjnych dań 
weselnych oraz uroczystości ślubnej, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa intencje 
autora wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące relacji 
międzyludzkich, tradycji i zwyczajów 
panujących w różnych krajach, 
posiadania rzeczy materialnych, 
tradycyjnych dań weselnych oraz 
uroczystości ślubnej, popełniając przy 
tym liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 

 Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach 
dotyczących problemów w 
związkach, ulubionych 
przedmiotów, tradycji i 
zwyczajów weselnych, tradycji i 
zwyczajów w Wielkiej Brytanii, 
ponownego wykorzystania 
starych przedmiotów oraz 
brytyjskiej działaczki na rzecz 
praw kobiet; bezbłędnie 
rozróżnia formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi; z łatwością 
określa główną myśl tekstu / 
poszczególnych części tekstu 
oraz rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami 
tekstu. 

Uczeń znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
problemów w związkach, ulubionych 
przedmiotów, tradycji i zwyczajów 
weselnych, tradycji i zwyczajów w 
Wielkiej Brytanii, ponownego 
wykorzystania starych przedmiotów 
oraz brytyjskiej działaczki na rzecz 
praw kobiet; popełniając nieliczne 
błędy; na ogół rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi i 
określa główną myśl tekstu / 
poszczególnych części tekstu oraz 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących problemów w związkach, 
ulubionych przedmiotów, tradycji i 
zwyczajów weselnych, tradycji i zwyczajów 
w Wielkiej Brytanii, ponownego 
wykorzystania starych przedmiotów oraz 
brytyjskiej działaczki na rzecz praw kobiet; 
często nie rozróżnia formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi i nie 
zawsze poprawnie określa myśl główną 
tekstu / poszczególnych części tekstu; 
często też nie rozpoznaje związków 
między poszczególnymi częściami tekstu. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
problemów w związkach, ulubionych 
przedmiotów, tradycji i zwyczajów 
weselnych, tradycji i zwyczajów w 
Wielkiej Brytanii, ponownego 
wykorzystania starych przedmiotów 
oraz brytyjskiej działaczki na rzecz praw 
kobiet, popełniając bardzo liczne błędy; 
bardzo często nie rozróżnia formalnego 
i nieformalnego stylu wypowiedzi, z 
trudnością określa myśl główną tekstu / 
poszczególnych części tekstu i nie 
rozpoznaje związków między 
poszczególnymi częściami tekstu. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – opis 
ludzi, miejsc, 
przedmiotów 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
tradycje i zwyczaje panujące w 
różnych krajach, w tym w 
Polsce, różne przedmioty użytku 
codziennego, uczucia i emocje 
związane z relacjami 
międzyludzkimi, stosując 

Uczeń opisuje tradycje i zwyczaje 
panujące w różnych krajach, w tym 
w Polsce, różne przedmioty użytku 
codziennego, uczucia i emocje 
związane z relacjami 
międzyludzkimi, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy 

Uczeń opisuje tradycje i zwyczaje 
panujące w różnych krajach, w tym w 
Polsce, różne przedmioty użytku 
codziennego, uczucia i emocje związane z 
relacjami międzyludzkimi stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając błędy 

Uczeń opisuje tradycje i zwyczaje 
panujące w różnych krajach, w tym w 
Polsce, różne przedmioty użytku 
codziennego, uczucia i emocje 
związane z relacjami międzyludzkimi, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
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różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów. 
 

językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

językowe w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – 
wyrażanie opinii  

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
tradycji i zwyczajów panujących 
w różnych krajach, posiadania 
rzeczy materialnych, ślubu, 
małżeństwa i zaręczyn, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat tradycji i zwyczajów 
panujących w różnych krajach, 
posiadania rzeczy materialnych, 
ślubu, małżeństwa i zaręczyn, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
tradycji i zwyczajów panujących w różnych 
krajach, posiadania rzeczy materialnych, 
ślubu, małżeństwa i zaręczyn, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię 
na temat tradycji i zwyczajów 
panujących w różnych krajach, 
posiadania rzeczy materialnych, ślubu, 
małżeństwa i zaręczyn, popełniając 
liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – 
opisywanie 
doświadczeń 
swoich i innych 
osób 

Uczeń w sposób płynny 
opowiada o czynnościach 
niedawno zakończonych lub 
trwających nadal w kontekście 
życia codziennego, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opowiada o czynnościach 
niedawno zakończonych lub 
trwających nadal w kontekście życia 
codziennego, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opowiada o czynnościach niedawno 
zakończonych lub trwających nadal w 
kontekście życia codziennego, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opowiada o 
czynnościach niedawno zakończonych 
lub trwających nadal w kontekście życia 
codziennego, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na 
wypowiedzi – 
proszenie o radę i 
udzielanie rady 
 

Uczeń w sposób płynny prosi o 
radę oraz udziela rady w 
różnych sytuacjach życia 
codziennego, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń prosi o radę oraz udziela 
rady w różnych sytuacjach życia 
codziennego, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń prosi o radę oraz udziela rady w 
różnych sytuacjach życia codziennego, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie prosi o radę oraz 
udziela rady w różnych sytuacjach życia 
codziennego, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej – 
wiadomość e-
mail, wpis na 
blogu, ogłoszenie 

 Uczeń pisze do przyjaciela 
wiadomość e-mail o charakterze 
prywatnym, wpis na blogu na 
temat organizacji przyjęcia z 
okazji rocznicy ślubu dziadków 
oraz tworzy ogłoszenie wybranej 
rzeczy przeznaczonej na 
sprzedaż w Internecie – w 
sposób przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze do przyjaciela 
wiadomość e-mail o charakterze 
prywatnym, wpis na blogu na temat 
organizacji przyjęcia z okazji 
rocznicy ślubu dziadków oraz tworzy 
ogłoszenie wybranej rzeczy 
przeznaczonej na sprzedaż w 
Internecie – w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się 
w dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje  
w miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze do przyjaciela wiadomość e-
mail o charakterze prywatnym, wpis na 
blogu na temat organizacji przyjęcia z 
okazji rocznicy ślubu dziadków oraz tworzy 
ogłoszenie wybranej rzeczy przeznaczonej 
na sprzedaż w Internecie – w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej sytuacji, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze do przyjaciela wiadomość 
e-mail o charakterze prywatnym, wpis 
na blogu na temat organizacji przyjęcia 
z okazji rocznicy ślubu dziadków  
oraz tworzy ogłoszenie wybranej rzeczy 
przeznaczonej na sprzedaż w Internecie 
– w sposób chaotyczny i nielogiczny, 
nie odnosząc się do opisanej sytuacji 
lub robiąc to w niewielkim stopniu,  
nie uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe,  
które w znacznym stopniu wpływają  
na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 
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 DZIAŁ 6  

CEL 
KSZTAŁCENIA 

WG PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

                                                                                           OCENA  

CELUJĄCY BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość 
środków 
językowych  
Gramatyka  
i słownictwo 

Wiedza i umiejętności 
ucznia spełniają 
wymagania na co 
najmniej ocenę bardzo 
dobrą, są efektem 
samodzielnej pracy 
 i wynikają z 
indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (w 
tym m.in. nazwy obiektów 
geograficznych, nazwy 
przedmiotów przeznaczonych 
 do użytku w terenie, nazwy 
źródeł energii, słownictwo 
związane z podróżowaniem, 
ochroną środowiska, prognozą 
pogody, wyrazy bliskoznaczne, 
wyrazy kłopotliwe (false friends) 
oraz wyrażenia związane z 
organizowaniem wydarzeń); 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje will / may / 
might, zerowy i pierwszy okres 
warunkowy, zdania warunkowe  
z unless oraz when, przedimki 
określone  
i zerowe, przyimki ruchu  
oraz rzeczowniki złożone 
(compound nouns). 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
6 (w tym m.in. nazwy obiektów 
geograficznych, nazwy przedmiotów 
przeznaczonych do użytku w 
terenie, nazwy źródeł energii, 
słownictwo związane z 
podróżowaniem, ochroną 
środowiska, prognozą pogody, 
wyrazy bliskoznaczne, wyrazy 
kłopotliwe (false friends) oraz 
wyrażenia związane z 
organizowaniem wydarzeń); na ogół 
poprawnie stosuje will / may / might, 
zerowy i pierwszy okres warunkowy, 
zdania warunkowe z unless oraz 
when, przedimki określone i zerowe, 
przyimki ruchu oraz rzeczowniki 
złożone (compound nouns), 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (w tym m.in. 
nazwy obiektów geograficznych, nazwy 
przedmiotów przeznaczonych do użytku w 
terenie, nazwy źródeł energii, słownictwo 
związane z podróżowaniem, ochroną 
środowiska, prognozą pogody, wyrazy 
bliskoznaczne, wyrazy kłopotliwe (false 
friends) oraz wyrażenia związane z 
organizowaniem wydarzeń); nie zawsze 
poprawnie stosuje will / may / might, 
zerowy i pierwszy okres warunkowy, 
zdania warunkowe z unless oraz when, 
przedimki określone i zerowe, przyimki 
ruchu oraz rzeczowniki złożone (compound 
nouns), popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (w tym m.in. nazwy obiektów 
geograficznych, nazwy przedmiotów 
przeznaczonych do użytku w terenie, 
nazwy źródeł energii, słownictwo 
związane z podróżowaniem, ochroną 
środowiska, prognozą pogody, wyrazy 
bliskoznaczne, wyrazy kłopotliwe (false 
friends) oraz wyrażenia związane z 
organizowaniem wydarzeń); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu will / may / might, 
zerowego i pierwszego okresu 
warunkowego, zdaniach warunkowych z 
unless oraz when; stosuje przedimki 
określone i zerowe, przyimki ruchu oraz 
rzeczowniki złożone (compound nouns), 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi ze 
słuchu 

 Uczeń znajduje w tekście 
informacje dotyczące wycieczki 
krajoznawczej, nietypowego 
zawodu, ochrony środowiska, 
nie popełniając większych 
błędów; z łatwością określa 
kontekst wypowiedzi oraz 
rozróżnia formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące wycieczki krajoznawczej, 
nietypowego zawodu, ochrony 
środowiska, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół określa kontekst 
wypowiedzi oraz rozróżnia formalny 
i nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące wycieczki 
krajoznawczej, nietypowego zawodu, 
ochrony środowiska, popełniając dość 
liczne błędy; często nie określa kontekstu 
wypowiedzi oraz nie rozróżnia formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące wycieczki 
krajoznawczej, nietypowego zawodu, 
ochrony środowiska, popełnia przy tym 
liczne błędy; bardzo często nie określa 
kontekstu wypowiedzi oraz nie 
rozróżnia formalnego i nieformalnego 
stylu wypowiedzi. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach 
dotyczących strategicznego 
planowania podróży, kwestii 

Uczeń znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
strategicznego planowania podróży, 
kwestii ochrony środowiska, 
projektów na rzecz ochrony 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących strategicznego planowania 
podróży, kwestii ochrony środowiska, 
projektów na rzecz ochrony przyrody, 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
strategicznego planowania podróży, 
kwestii ochrony środowiska, projektów 
na rzecz ochrony przyrody, globalnego 
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ochrony środowiska, projektów 
na rzecz ochrony przyrody, 
globalnego ocieplenia czy 
elektrowni wiatrowych; z 
łatwością określa główną myśl 
tekstu oraz wyszukuje słowa 
kluczowe; nie popełnia 
większych błędów przy 
dobieraniu brakujących zdań  
do luk w tekście; bezbłędnie 
rozróżnia formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi. 

 

przyrody, globalnego ocieplenia czy 
elektrowni wiatrowych; na ogół 
poprawnie określa główną myśl 
tekstu oraz wyszukuje słowa 
kluczowe; popełnia pewne błędy 
przy dobieraniu brakujących zdań 
do luk w tekście; na ogół rozróżnia 
formalny i nieformalny styl 
wypowiedzi. 

globalnego ocieplenia czy elektrowni 
wiatrowych, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie określa główną myśl 
tekstu oraz z trudnością wyszukuje słowa 
kluczowe; popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących zdań do luk w 
tekście; często nie rozróżnia formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi. 

ocieplenia czy elektrowni wiatrowych, 
popełniając bardzo liczne błędy; bardzo 
często nie określa głównej myśl tekstu 
oraz z bardzo dużą trudnością 
wyszukuje słowa kluczowe; popełnia 
bardzo liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących zdań do luk w tekście i 
bardzo często nie rozróżnia formalnego 
i nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – 
opisywanie 
przedmiotów, 
miejsc, czynności 
 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
obiekty geograficzne, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; 
stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające różne 
formy spędzania czasu na 
wycieczce, elektrownie wiatrową 
czy nietypowy zawód związany z 
pracą na rzecz ochrony 
środowiska. 

Uczeń opisuje obiekty geograficzne, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne 
formy spędzania czasu na 
wycieczce, elektrownie wiatrową czy 
nietypowy zawód związany z pracą 
na rzecz ochrony środowiska; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje obiekty geograficzne, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające różne formy 
spędzania czasu na wycieczce, 
elektrownie wiatrową czy nietypowy zawód 
związany z pracą na rzecz ochrony 
środowiska, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje obiekty geograficzne, 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów 
i wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje 
ilustracje przedstawiające różne formy 
spędzania czasu na wycieczce, 
elektrownie wiatrową czy nietypowy 
zawód związany z pracą na rzecz 
ochrony środowiska, popełniając liczne 
błędy językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej –
opisywanie 
intencji, marzeń, 
nadziei i planów 
na przyszłość 

Uczeń w sposób płynny 
przewiduje oraz opisuje swoje 
plany na przyszłość związane z 
podróżowaniem, nie popełniając 
większych błędów 
gramatycznych. 

Uczeń przewiduje oraz opisuje 
swoje plany na przyszłość związane 
z podróżowaniem, popełniając 
drobne błędy gramatyczne. 

Uczeń przewiduje oraz opisuje swoje plany 
na przyszłość związane z podróżowaniem, 
popełniając błędy, które częściowo 
zaburzają zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie przewiduje oraz 
opisuje swoje plany na przyszłość 
związane z podróżowaniem, 
popełniając błędy, które znacznie 
zaburzają zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
spędzania wakacji pod 
namiotem oraz różnych źródeł 
energii, przedstawiając wady i 
zalety takich rozwiązań, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat spędzania wakacji 
pod namiotem oraz różnych źródeł 
energii, przedstawiając wady i zalety 
takich rozwiązań, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
spędzania wakacji pod namiotem oraz 
różnych źródeł energii, przedstawiając 
wady i zalety takich rozwiązań, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię 
na temat spędzania wakacji pod 
namiotem oraz różnych źródeł energii, 
przedstawiając wady i zalety takich 
rozwiązań, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 
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Reagowanie na 
wypowiedzi – 
uzyskiwanie i 
przekazywanie 
informacji i 
wyjaśnień 
 

 

Uczeń w sposób płynny prosi o 
informacje i/lub udziela 
informacji dotyczących 
przygotowań do podróży i 
środowiska naturalnego; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń prosi o informacje i/lub 
udziela informacji dotyczących 
przygotowań do podróży i 
środowiska naturalnego, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub udziela 
informacji dotyczących przygotowań do 
podróży i środowiska naturalnego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o informacje 
i/lub udziela informacji dotyczących 
przygotowań do podróży i środowiska 
naturalnego, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Reagowanie na 
wypowiedzi – 
proponowanie, 
przyjmowanie i 
odrzucanie 
propozycji; 
prowadzenie 
prostych 
negocjacji 

 Uczeń swobodnie proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje 
na temat organizacji 
określonego wydarzenia z 
przyszłości i przygotowań do 
podróży oraz proponuje 
rozwiązania usprawniające życie 
w mieście w kontekście ochrony 
środowiska; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje na temat 
organizacji określonego wydarzenia 
z przyszłości i przygotowań do 
podróży oraz proponuje rozwiązania 
usprawniające życie w mieście w 
kontekście ochrony środowiska; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje na temat organizacji 
określonego wydarzenia z przyszłości i 
przygotowań do podróży oraz proponuje 
rozwiązania usprawniające życie w mieście 
w kontekście ochrony środowiska, 
popełniając dość liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje, przyjmuje  
i odrzuca propozycje na temat 
organizacji określonego wydarzenia z 
przyszłości i przygotowań do podróży 
oraz proponuje rozwiązania 
usprawniające życie w mieście w 
kontekście ochrony środowiska, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej – wpis 
na blogu 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
opisu odwiedzonych lub wartych 
odwiedzenia obiektów 
geograficznych oraz wpisu na 
bogu na temat wyprawy na 
kemping, wad i zalet posiadania 
samochodów elektrycznych oraz 
używania plastikowych toreb w 
supermarketach, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w 
formie opisu odwiedzonych lub 
wartych odwiedzenia obiektów 
geograficznych oraz wpisu na bogu 
na temat wyprawy na kemping, wad 
i zalet posiadania samochodów 
elektrycznych oraz używania 
plastikowych toreb w 
supermarketach, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

 

 

 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
odwiedzonych lub wartych odwiedzenia 
obiektów geograficznych oraz wpisu na 
bogu na temat wyprawy na kemping, wad i 
zalet posiadania samochodów 
elektrycznych oraz używania plastikowych 
toreb w supermarketach, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
odwiedzonych lub wartych odwiedzenia 
obiektów geograficznych oraz wpisu na 
bogu na temat wyprawy na kemping, 
wad i zalet posiadania samochodów 
elektrycznych oraz używania 
plastikowych toreb w supermarketach, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
nie zachowuje właściwej formy i stylu. 
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 DZIAŁ7  

CEL 
KSZTAŁCENIA 

WG PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

                                                                                            OCENA  

CELUJĄCY BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość 
środków 
językowych  
Gramatyka 
i słownictwo 

Wiedza i umiejętności 
ucznia spełniają 
wymagania na co 
najmniej ocenę bardzo 
dobrą, są efektem 
samodzielnej pracy 
 i wynikają z 
indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (w 
tym m.in. nazwy przestępstw i 
wykroczeń, nazwy przestępców, 
nazwy rodzajów kar, słownictwo 
związane z przestępczością 
cyberprzestępczością, 
twórczością i innowacją, 
problemami społecznymi, 
wyrażenia związane z opisem 
ilustracji oraz wyrażaniem 
własnej opinii); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie stosuje drugi 
okres warunkowy, określniki so / 
such + przymiotnik, stronę 
bierną czasu present simple 
oraz past simple oraz tworzy 
rzeczowniki z przyrostkiem -er i -
or. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
7 (w tym m.in. nazwy przestępstw i 
wykroczeń, nazwy przestępców, 
nazwy rodzajów kar, słownictwo 
związane z przestępczością 
cyberprzestępczością, twórczością i 
innowacją, problemami 
społecznymi, wyrażenia związane z 
opisem ilustracji oraz wyrażaniem 
własnej opinii); na ogół poprawnie 
stosuje drugi okres warunkowy, 
określniki so / such + przymiotnik, 
stronę bierną czasu present simple 
oraz past simple oraz tworzy 
rzeczowniki z przyrostkiem -er i -or, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (w tym m.in. 
nazwy przestępstw i wykroczeń, nazwy 
przestępców, nazwy rodzajów kar, 
słownictwo związane z przestępczością 
cyberprzestępczością, twórczością i 
innowacją, problemami społecznymi, 
wyrażenia związane z opisem ilustracji 
oraz wyrażaniem własnej opinii); nie 
zawsze poprawnie stosuje drugi okres 
warunkowy, określniki so / such + 
przymiotnik, stronę bierną czasu present 
simple oraz past simple oraz tworzy 
rzeczowniki z przyrostkiem -er i -or, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (w tym m.in. nazwy przestępstw 
i wykroczeń, nazwy przestępców, 
nazwy rodzajów kar, słownictwo 
związane z przestępczością 
cyberprzestępczością, twórczością i 
innowacją, problemami społecznymi, 
wyrażenia związane z opisem ilustracji 
oraz wyrażaniem własnej opinii); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu drugiego 
okresu warunkowego, określników so / 
such + przymiotnik, stronę bierną czasu 
present simple oraz past simple oraz 
tworzy rzeczowniki z przyrostkiem -er i -
or, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi  
ze słuchu 

Uczeń określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących przestępczości, 
problemów społecznych, sztuki 
ulicznej oraz gry video, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do 
zdań oraz określa zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

 

Uczeń określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
informacje w tekstach dotyczących 
przestępczości, problemów 
społecznych, sztuki ulicznej oraz gry 
video popełniając nieliczne błędy; na 
ogół poprawnie dobiera osoby do 
zdań oraz określa zdania prawdziwe 
i fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością określa główną 
myśl i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących przestępczości, problemów 
społecznych, sztuki ulicznej oraz gry video, 
popełniając dość liczne błędy; dobiera 
osoby do zdań oraz określa zdania 
prawdziwe i fałszywe, popełniając przy tym 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
i kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących przestępczości, problemów 
społecznych, sztuki ulicznej oraz gry 
video, popełniając bardzo liczne błędy; 
dobiera osoby do zdań oraz określa 
zdania prawdziwe i fałszywe, 
popełniając przy tym bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach 
dotyczących przestępczości, 
cyberbezpieczeństwa, prac 

Uczeń znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
przestępczości, 
cyberbezpieczeństwa, prac 
rozwojowych nad produktem oraz 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących przestępczości, 
cyberbezpieczeństwa, prac rozwojowych 
nad produktem oraz problemów 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
przestępczości, cyberbezpieczeństwa, 
prac rozwojowych nad produktem oraz 
problemów społecznych, w tym 
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rozwojowych nad produktem 
oraz problemów społecznych, w 
tym projektów, które pomagają 
młodym ludziom radzić sobie z 
otaczającymi ich problemami 
społecznymi. 

problemów społecznych, w tym 
projektów, które pomagają młodym 
ludziom radzić sobie z otaczającymi 
ich problemami społecznymi; 
popełnia nieliczne błędy. 

społecznych, w tym projektów, które 
pomagają młodym ludziom radzić sobie z 
otaczającymi ich problemami społecznymi; 
popełnia liczne błędy. 

projektów, które pomagają młodym 
ludziom radzić sobie z otaczającymi ich 
problemami społecznymi; popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej 

 Uczeń w sposób płynny 
wypowiada się na temat doboru 
odpowiednich technik 
związanych ze zwalczaniem 
cyberprzestępczości oraz 
rozmawia na temat słynnych 
przedsiębiorców, inwestycji, 
innowacyjnego produktu oraz 
marketingu, opisuje sposób 
postępowania w kontekście 
cyberbezpieczeństwa oraz 
własne doświadczenia związane 
z graniem w różne rodzaje gier 
video, ustala priorytety w 
kontekście prac rozwojowych 
nad produktem, znajduje 
rozwiązania do wybranych 
problemów globalnych, stosując 
szeroki zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy, 
niezakłócające komunikacji; 
wypowiedź jest adekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze 
strony nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
słynnych przedsiębiorców, 
inwestycji, innowacyjnego produktu 
oraz marketingu, opisuje sposób 
postępowania w kontekście 
cyberbezpieczeństwa oraz własne 
doświadczenia związane z graniem 
w różne rodzaje gier video, ustala 
priorytety w kontekście prac 
rozwojowych nad produktem, 
znajduje rozwiązania do wybranych 
problemów globalnych, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu 
i kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze 
strony nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat słynnych 
przedsiębiorców, inwestycji, 
innowacyjnego produktu oraz marketingu, 
opisuje sposób postępowania w kontekście 
cyberbezpieczeństwa oraz własne 
doświadczenia związane z graniem w 
różne rodzaje gier video, ustala priorytety 
w kontekście prac rozwojowych nad 
produktem, znajduje rozwiązania do 
wybranych problemów globalnych, 
stosując ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację; wypowiedź jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi często potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń wypowiada się na temat 
słynnych przedsiębiorców, inwestycji, 
innowacyjnego produktu oraz 
marketingu, opisuje sposób 
postępowania w kontekście 
cyberbezpieczeństwa oraz własne 
doświadczenia związane z graniem w 
różne rodzaje gier video, ustala 
priorytety w kontekście prac 
rozwojowych nad produktem, znajduje 
rozwiązania do wybranych problemów 
globalnych, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – 
opisywanie ludzi, 
przedmiotów, 
miejsc 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne rodzaje przestępstw oraz 
określony produkt, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; 
stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
popełniające różne 
przestępstwa. 

Uczeń opisuje różne rodzaje 
przestępstw oraz określony produkt, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
popełniające różne przestępstwa; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje różne rodzaje przestępstw 
oraz określony produkt, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając błędy 
językowe, w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby popełniające różne 
przestępstwa, stosując ograniczony zakres 
słownictwa i popełniając liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje różne rodzaje 
przestępstw oraz określony produkt, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
popełniające różne przestępstwa, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 
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Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
określonych problemów 
społecznych oraz 
bezpieczeństwa w sieci, nie 
popełniając większych błędów. 

 

 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat określonych 
problemów społecznych oraz 
bezpieczeństwa w sieci, popełniając 
błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
określonych problemów społecznych oraz 
bezpieczeństwa w sieci, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię 
na temat określonych problemów 
społecznych oraz bezpieczeństwa w 
sieci, popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie 
ustne – 
uzyskiwanie i 
przekazywanie 
informacji i 
wyjaśnień 

 Uczeń w sposób płynny prosi o 
informacje i/lub udziela 
informacji w rozmowie 
dotyczącej zakupu prezentu 
urodzinowego dla przyjaciela 
oraz zamówionego produktu; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń prosi o informacje i/lub 
udziela informacji w rozmowie 
dotyczącej zakupu prezentu 
urodzinowego dla przyjaciela oraz 
zamówionego produktu; popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub udziela 
informacji w rozmowie dotyczącej zakupu 
prezentu urodzinowego dla przyjaciela 
oraz zamówionego produktu, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o informacje 
i/lub udziela informacji w rozmowie 
dotyczącej zakupu prezentu 
urodzinowego dla przyjaciela oraz 
zamówionego produktu, popełniając 
liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej – 
artykuł, 
wiadomość e-
mail, wpis na 
blogu 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
artykułu na podstawie 
wybranego nagłówka prasowego 
w kontekście przestępczości, 
wiadomości e-mail wyrażającej 
opinię na temat spełnienia trzech 
wybranych życzeń i 
przedstawiającej sugestie 
wykorzystania budynku 
opuszczonej fabryki w mieście 
oraz wiadomości na blogu na 
temat przestępstwa, którego 
uczeń był świadkiem, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę 
i styl wypowiedzi. 

 

 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w 
formie artykułu na podstawie 
wybranego nagłówka prasowego  
w kontekście przestępczości, 
wiadomości e-mail wyrażającej 
opinię na temat spełnienia trzech 
wybranych życzeń i 
przedstawiającej sugestie 
wykorzystania budynku opuszczonej 
fabryki w mieście oraz wiadomości 
na blogu na temat przestępstwa, 
którego uczeń był świadkiem, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje  
w miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu na 
podstawie wybranego nagłówka 
prasowego w kontekście przestępczości, 
wiadomości e-mail wyrażającej opinię na 
temat spełnienia trzech wybranych życzeń 
i przedstawiającej sugestie wykorzystania 
budynku opuszczonej fabryki w mieście 
oraz wiadomości na blogu na temat 
przestępstwa, którego uczeń był 
świadkiem, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie w formie 
artykułu na podstawie wybranego 
nagłówka prasowego w kontekście 
przestępczości, wiadomości e-mail 
wyrażającej opinię na temat spełnienia 
trzech wybranych życzeń i 
przedstawiającej sugestie 
wykorzystania budynku opuszczonej 
fabryki w mieście oraz wiadomości na 
blogu na temat przestępstwa, którego 
uczeń był świadkiem, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
nie zachowuje właściwej formy i stylu. 
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 DZIAŁ8   

CEL 
KSZTAŁCENIA 

WG PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

                                                                                            OCENA  

CELUJĄCY BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość 
środków 
językowych  
Gramatyka i 
słownictwo 

Wiedza i umiejętności 
ucznia spełniają 
wymagania na co 
najmniej ocenę bardzo 
dobrą, są efektem 
samodzielnej pracy 
 i wynikają z 
indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (w 
tym m.in. nazwy produktów 
żywieniowych, nazwy smaków 
określających potrawy, nazwy 
grup produktów z piramidy 
żywienia, słownictwo związane 
ze sposobem przygotowywania 
potraw, żywieniem, zdrowym 
stylem odżywania, nazwy 
sklepów, słownictwo związane z 
kupowaniem i wydawaniem 
pieniędzy, reklamacją produktu, 
czasowniki złożone (phrasal 
verbs), paronimy (wyrazy 
kłopotliwe), wyrażenia związane 
z przedstawianiem nieformalnej 
prezentacji, zwroty 
wprowadzające zdania 
przeciwne); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
mową zależną z zastosowaniem 
czasów teraźniejszych i 
przeszłych, czasem past perfect 
oraz stosuje przymiotniki z 
przyrostkiem -y. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
8 (w tym m.in. nazwy produktów 
żywieniowych, nazwy smaków 
określających potrawy, nazwy grup 
produktów z piramidy żywienia, 
słownictwo związane ze sposobem 
przygotowywania potraw, 
żywieniem, zdrowym stylem 
odżywania, nazwy sklepów, 
słownictwo związane z kupowaniem 
i wydawaniem pieniędzy, reklamacją 
produktu, czasowniki złożone 
(phrasal verbs), paronimy (wyrazy 
kłopotliwe), wyrażenia związane z 
przedstawianiem nieformalnej 
prezentacji, zwroty wprowadzające 
zdania przeciwne); na ogół 
poprawnie posługuje się mową 
zależną z zastosowaniem czasów 
teraźniejszych i przeszłych, czasem 
past perfect oraz stosuje 
przymiotniki z przyrostkiem -y, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (w tym m.in. 
nazwy produktów żywieniowych, nazwy 
smaków określających potrawy, nazwy 
grup produktów z piramidy żywienia, 
słownictwo związane ze sposobem 
przygotowywania potraw, żywieniem, 
zdrowym stylem odżywania, nazwy 
sklepów, słownictwo związane z 
kupowaniem i wydawaniem pieniędzy, 
reklamacją produktu, czasowniki złożone 
(phrasal verbs), paronimy (wyrazy 
kłopotliwe), wyrażenia związane z 
przedstawianiem nieformalnej prezentacji, 
zwroty wprowadzające zdania przeciwne); 
nie zawsze poprawnie posługuje się mową 
zależną z zastosowaniem czasów 
teraźniejszych i przeszłych, czasem past 
perfect oraz stosuje przymiotniki z 
przyrostkiem -y, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa  
z Unitu 8 (w tym m.in. nazwy produktów 
żywieniowych, nazwy smaków 
określających potrawy, nazwy grup 
produktów z piramidy żywienia, 
słownictwo związane ze sposobem 
przygotowywania potraw, żywieniem, 
zdrowym stylem odżywania, nazwy 
sklepów, słownictwo związane  
z kupowaniem i wydawaniem pieniędzy, 
reklamacją produktu, czasowniki 
złożone (phrasal verbs), paronimy 
(wyrazy kłopotliwe), wyrażenia 
związane z przedstawianiem 
nieformalnej prezentacji, zwroty 
wprowadzające zdania przeciwne); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu mowy 
zależnej z zastosowaniem czasów 
teraźniejszych i przeszłych, stosuje 
czas past perfect oraz przymiotniki z 
przyrostkiem -y, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi  
ze słuchu 

 Uczeń określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące żywienia, 
przygotowywania posiłków, 
zdrowego odżywiania, 
kupowania produktów w różnych 
miejscach oraz produkowania 
własnej żywności. 

 

Uczeń określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
żywienia, przygotowywania 
posiłków, zdrowego odżywiania, 
kupowania produktów w różnych 
miejscach oraz produkowania 
własnej żywności, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa główną 
myśl i kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące żywienia, 
przygotowywania posiłków, zdrowego 
odżywiania, kupowania produktów w 
różnych miejscach oraz produkowania 
własnej żywności, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
i kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
żywienia, przygotowywania posiłków, 
zdrowego odżywiania, kupowania 
produktów w różnych miejscach oraz 
produkowania własnej żywności, 
popełnia przy tym liczne błędy. 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

30 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach 
dotyczących żywienia, sposobu 
odżywania, zakupów w Nowym 
Jorku, wydawania pieniędzy, 
handlu na głównych ulicach 
miasta; z łatwością uzupełnia 
dane w notatkach i tabelach. 

Uczeń znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
żywienia, sposobu odżywania, 
zakupów w Nowym Jorku, 
wydawania pieniędzy, handlu na 
głównych ulicach miasta, 
popełniając nieliczne błędy; 
uzupełnia dane w notatkach i 
tabelach. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących żywienia, sposobu 
odżywania, zakupów w Nowym Jorku, 
wydawania pieniędzy, handlu na głównych 
ulicach miasta, popełniając liczne błędy; 
nie zawsze poprawnie uzupełnia dane w 
notatkach i tabelach. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
żywienia, sposobu odżywania, zakupów 
w Nowym Jorku, wydawania pieniędzy, 
handlu na głównych ulicach miasta, 
popełniając bardzo liczne błędy; z 
trudnością uzupełnia dane w notatkach i 
tabelach. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej -  
- wyrażanie opinii 
 

 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
własnych preferencji 
żywieniowych, zdrowego stylu 
odżywiania, wydawania 
pieniędzy, zakupów w różnych 
sklepach, pracy w restauracji, 
nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat własnych preferencji 
żywieniowych, zdrowego stylu 
odżywiania, wydawania pieniędzy, 
zakupów w różnych sklepach, pracy 
w restauracji, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
własnych preferencji żywieniowych, 
zdrowego stylu odżywiania, wydawania 
pieniędzy, zakupów w różnych sklepach, 
pracy w restauracji, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię 
na temat własnych preferencji 
żywieniowych, zdrowego stylu 
odżywiania, wydawania pieniędzy, 
zakupów w różnych sklepach, pracy w 
restauracji, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej – 
przedstawianie 
zalet i wad 
różnych 
rozwiązań 

Uczeń, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, przedstawia wady 
i zalety robienia zakupów w 
różnych miejscach oraz 
spożywania posiłków w domu i w 
restauracji. 

Uczeń, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i struktury 
gramatyczne, przedstawia wady i 
zalety robienia zakupów w różnych 
miejscach oraz spożywania 
posiłków w domu i w restauracji; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń z trudnością przedstawia wady i 
zalety robienia zakupów w różnych 
miejscach oraz spożywania posiłków w 
domu i w restauracji, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z nieudolnie przedstawia wady i 
zalety robienia zakupów w różnych 
miejscach oraz spożywania posiłków w 
domu i w restauracji, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej - 
opisywanie ludzi, 
przedmiotów, 
miejsc 

  

Uczeń płynnie opisuje sposób 
przygotowywania potraw, różne 
sklepy, główne ulice handlowe 
miasta, wadliwy produkt, 
stosując różnorodne słownictwo, 
nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne, płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
zamawiające posiłek  
w restauracji. 

Uczeń opisuje sposób 
przygotowywania potraw, różne 
sklepy, główne ulice handlowe 
miasta, wadliwy produkt, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby zamawiające 
posiłek w restauracji; nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje sposób przygotowywania 
potraw, różne sklepy, główne ulice 
handlowe miasta, wadliwy produkt, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
zamawiające posiłek w restauracji, 
stosując ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje sposób przygotowywania 
potraw, różne sklepy, główne ulice 
handlowe miasta, wadliwy produkt, 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów 
i wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
zamawiające posiłek w restauracji, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 
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Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej - tworzenie 
prezentacji  

Uczeń w sposób płynny 
prezentuje informacje na temat 
własnego stylu życia oraz 
porównuje sposób odżywania 
się w Polsce i innym wybranym 
kraju; stosuje urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

Uczeń prezentuje informacje na 
temat własnego stylu życia oraz 
porównuje sposób odżywania się w 
Polsce i innym wybranym kraju; 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń prezentuje informacje na temat 
własnego stylu życia oraz porównuje 
sposób odżywania się w Polsce i innym 
wybranym kraju; popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje ograniczony zakres 
słownictwa i popełnia liczne błędy 
językowe. 

Uczeń nieudolnie prezentuje informacje 
na temat własnego stylu życia oraz 
porównuje sposób odżywania się w 
Polsce i innym wybranym kraju; 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i popełnia bardzo liczne 
błędy językowe. 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej – wpis 
na blogu, list 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu na temat recenzji 
produktu zakupionego przez 
Internet oraz recenzji niedawno 
odwiedzonego miejsca oraz listu 
na temat przyjęcia związanego z 
organizacją rodzinnej 
uroczystości, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w 
formie wpisu na blogu na temat 
recenzji produktu zakupionego 
przez Internet oraz recenzji 
niedawno odwiedzonego miejsca 
oraz listu na temat przyjęcia 
związanego z organizacją rodzinnej 
uroczystości, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat recenzji produktu 
zakupionego przez Internet oraz recenzji 
niedawno odwiedzonego miejsca oraz listu 
na temat przyjęcia związanego z 
organizacją rodzinnej uroczystości, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat recenzji produktu 
zakupionego przez Internet oraz 
recenzji niedawno odwiedzonego 
miejsca oraz listu na temat przyjęcia 
związanego z organizacją rodzinnej 
uroczystości, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
nie zachowuje właściwej formy i stylu. 

 
 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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V. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów korzystających z podręcznika Life Vision Intermediate,  

wyd. Oxford University Press (klasa III). 

 

WPROWADZENIE  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
okresami życia, uczuciami i emocjami, 
pracami domowymi, wynajmowaniem 
mieszkania, szkołą i jej 
pomieszczeniami, uczeniem się – w tym 
uczeniem się przez całe życie, ocenami 
szkolnymi, systemem oświaty, rodziną); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami present simple i 
present continuous, zdaniami 
podrzędnymi warunkowymi (typ 0, 1 i 2), 
czasownikami modalnymi wyrażającymi 
obowiązek, powinność, nakazy i zakazy 
(have to, need, must, mustn’t), właściwie 
stosuje czasowniki statyczne i 
dynamiczne oraz przedimki a, an, the.  

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. słownictwo 
związane z okresami życia, uczuciami i 
emocjami, pracami domowymi, 
wynajmowaniem mieszkania, szkołą i jej 
pomieszczeniami, uczeniem się – w tym 
uczeniem się przez całe życie, ocenami 
szkolnymi, systemem oświaty, rodziną); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasami present simple i present 
continuous, zdaniami podrzędnymi 
warunkowymi (typ 0, 1 i 2), 
czasownikami modalnymi wyrażającymi 
obowiązek, powinność, nakazy i zakazy 
(have to, need, must, mustn’t), stosuje, 
czasowniki statyczne i dynamiczne, oraz 
przedimki a, an, the, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. słownictwo 
związane z okresami życia, uczuciami i 
emocjami, pracami domowymi, 
wynajmowaniem mieszkania, szkołą i jej 
pomieszczeniami, uczeniem się – w tym 
uczeniem się przez całe życie, ocenami 
szkolnymi, systemem oświaty, rodziną); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
czasami present simple i present 
continuous, zdaniami podrzędnymi 
warunkowymi (typ 0, 1 i 2), 
czasownikami modalnymi wyrażającymi 
obowiązek, powinność, nakazy i zakazy 
(have to, need, must, mustn’t; stosuje, 
czasowniki statyczne i dynamiczne, oraz 
przedimki a, an, the popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Introduction (w tym m.in. 
słownictwo związane z okresami życia, 
uczuciami i emocjami, pracami 
domowymi, wynajmowaniem mieszkania, 
szkołą i jej pomieszczeniami, uczeniem 
się – w tym uczeniem się przez całe 
życie, ocenami szkolnymi, systemem 
oświaty, rodziną); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasami present simple i present 
continuous, zdaniami podrzędnymi 
warunkowymi (typ 0, 1 i 2), czasownikami 
modalnymi wyrażającymi obowiązek, 
powinność, nakazy i zakazy (have to, 
need, must, mustn’t; stosuje, czasowniki 
statyczne i dynamiczne, oraz przedimki a, 
an, the, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje bezbłędnie oznacza zdania 
prawdziwe i fałszywe oraz poprawnie 
odpowiada na pytania. 

 

Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając nieliczne błędy 
oznacza zdania prawdziwe i fałszywe, 
na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście określone informacje, 
popełniając dość liczne błędy oznacza 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na pytania popełniając liczne błędy. 

 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
określone informacje, oznacza zdania 
prawdziwe i fałszywe popełniając przy 
tym liczne błędy; odpowiada na pytania 
popełniając bardzo liczne błędy. 

file:///C:/Users/wice.SZKOLA.212/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PEHQL4E/Jros_Pgim_Nowyj_Dialog_cz_1_Przedmiotowy_system_oceniania.pdf
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących życia młodzieży w 
różnych zakątkach świata; poprawnie 
odpowiada na pytania. 

 

 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących życia młodzieży w 
różnych zakątkach świata, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących życia młodzieży w różnych 
zakątkach świata, odpowiadając na 
pytania popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących życia 
młodzieży w różnych zakątkach świata, 
odpowiadając na pytania popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie planów na przyszłość, 
rozważanie sytuacji 
hipotetycznych, przedstawianie 
zalet i wad różnych rozwiązań 

  

 

 

Uczeń w sposób płynny opowiada o 
swoich planach i oczekiwaniach 
związanych z osiągnięciami szkolnymi, 
rozważa możliwości związane z 
uzyskaniem pełnoletności, swobodnie 
przedstawia zalety i wady stołówki 
szkolnej oraz wyprowadzenia się z domu 
rodzinnego, ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

 

Uczeń opowiada o swoich planach i 
oczekiwaniach związanych z 
osiągnięciami szkolnymi, rozważa 
możliwości związane z uzyskaniem 
pełnoletności, swobodnie przedstawia 
zalety i wady stołówki szkolnej oraz 
wyprowadzenia się z domu rodzinnego, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością opowiada o swoich 
planach i oczekiwaniach związanych z 
osiągnięciami szkolnymi, rozważa 
możliwości związane z uzyskaniem 
pełnoletności, swobodnie przedstawia 
zalety i wady stołówki szkolnej oraz 
wyprowadzenia się z domu rodzinnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opowiada o swoich 
planach i oczekiwaniach związanych z 
osiągnięciami szkolnymi, rozważa 
możliwości związane z uzyskaniem 
pełnoletności, swobodnie przedstawia 
zalety i wady stołówki szkolnej oraz 
wyprowadzenia się z domu rodzinnego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wpis na forum, notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich 
łączy oraz uzasadnia swój wybór, 
wypowiedz w formie notatki do artykułu 
na temat obowiązków młodzieży w domu 
i szkole, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich 
łączy oraz uzasadnia swój wybór, 
wypowiedz w formie notatki do artykułu 
na temat obowiązków młodzieży w domu 
i szkole, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich 
łączy oraz uzasadnia swój wybór, 
wypowiedz w formie notatki do artykułu 
na temat obowiązków młodzieży w domu 
i szkole, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich łączy 
oraz uzasadnia swój wybór, wypowiedz w 
formie notatki do artykułu na temat 
obowiązków młodzieży w domu i szkole, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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DZIAŁ1   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 1 (w tym 
m.in. słownictwo dotyczące form 
spędzania czasu wolnego, zagrożeń 
związane z korzystaniem z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnej, słownictwo i zwroty 
służące do opisywania obrazków, w tym 
wyciągania wniosków i wyrażania 
przypuszczeń w oparciu o materiał 
wizualny); niemal bezbłędnie posługuje 
się czasami past simple, past continuous 
i past perfect, konstrukcjami used to, get 
used to, be used to, poprawnie używa 
słowa porządkujące tekst, właściwie 
stosuje przymiotniki z końcówką –ed i –
ing,  

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 1 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące form spędzania czasu 
wolnego, zagrożeń związane z 
korzystaniem z urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnej, słownictwo i zwroty 
służące do opisywania obrazków, w tym 
wyciągania wniosków i wyrażania 
przypuszczeń w oparciu o materiał 
wizualny); posługuje się czasami past 
simple, past continuous i past perfect, 
stosuje konstrukcję used to oraz be/get 
used to dla wyrażania czynności 
zwyczajowych, przymiotnikami z 
końcówką –ed i -ing, popełniając 
nieliczne błędy. 

 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 1 
((w tym m.in. słownictwo dotyczące form 
spędzania czasu wolnego, zagrożeń 
związane z korzystaniem z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnej, słownictwo i zwroty 
służące do opisywania obrazków, w tym 
wyciągania wniosków i wyrażania 
przypuszczeń w oparciu o materiał 
wizualny); posługuje się czasami past 
simple, past continuous i past perfect, 
stosuje konstrukcję used to oraz be/get 
used to dla wyrażania czynności 
zwyczajowych, przymiotnikami z 
końcówką –ed i -ing, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 1 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące form spędzania czasu 
wolnego, zagrożeń związane z 
korzystaniem z urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
słownictwo i zwroty służące do 
opisywania obrazków, w tym wyciągania 
wniosków i wyrażania przypuszczeń w 
oparciu o materiał wizualny); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasów past simple, past 
continuous i past perfect, stosuje 
konstrukcję used to oraz be/get used to 
dla wyrażania czynności zwyczajowych, 
przymiotnikami z końcówką –ed i -ing, 
popełniając bardzo liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście określone informacje, 
nie popełniając większych błędów; 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 
układa wydarzenia w porządku 
chronologicznym, bezbłędnie uzupełnia 
brakujące fragmenty notatki w oparciu o 
wysłuchane informacje, udziela 
poprawnych krótkich odpowiedzi na 
pytania do wysłuchanej wypowiedzi, 
wyciąga poprawne wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedzi, trafnie określa 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi.  

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, układa wydarzenia w porządku 
chronologicznym, uzupełnia brakujące 
fragmenty notatki w oparciu o 
wysłuchane informacje niemal nie 
popełniając błędów, udziela na ogół 
poprawnych krótkich odpowiedzi na 
pytania do wysłuchanej wypowiedzi, 
wyciąga na ogół poprawne wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedzi, 
określa intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi popełniając niewielkie 
uchybienia.  

 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje, popełniając dość liczne 
błędy; ma trudności ze wskazaniem 
zdań prawdziwych i fałszywych, 
układając wydarzenia w porządku 
chronologicznym, uzupełniając 
brakujące fragmenty notatki w oparciu o 
wysłuchane informacje popełnia liczne 
błędy, udziela poprawnych odpowiedzi 
na niektóre pytania do wysłuchanej 
wypowiedzi, z trudnością wyciąga 
poprawne wnioski z informacji zawartych 
w wypowiedzi i określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje, popełnia przy tym liczne 
błędy; z trudnością wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, układając 
wydarzenia w porządku chronologicznym, 
uzupełniając brakujące fragmenty notatki 
w oparciu o wysłuchane informacje 
popełnia bardzo liczne błędy, nie udziela 
poprawnych odpowiedzi na większość 
pytań do wysłuchanej wypowiedzi, nie 
wyciąga poprawnych wniosków z 
informacji zawartych w wypowiedzi i nie 
potrafi poprawnie określić intencji 
nadawcy oraz kontekstu wypowiedzi.  
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie dopasowuje nagłówki 
do akapitów tekstu na temat sześciu 
typów narracji, bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa; wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i układa 
akapity w określonym porządku. 
 

Uczeń dopasowuje nagłówki do 
akapitów tekstu na temat sześciu typów 
narracji; na ogół poprawnie określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa, wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i układa 
akapity w określonym porządku. 

Uczeń z pewną trudnością dopasowuje 
nagłówki do akapitów tekstu na temat 
sześciu typów narracji, popełniając 
liczne błędy; często błędnie określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa , wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i układa 
akapity w określonym porządku. 

Uczeń z trudnością dopasowuje nagłówki 
do akapitów tekstu na temat sześciu 
typów narracji, określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących cyberbezpieczeństwa, 
popełniając bardzo liczne błędy; bardzo 
często błędnie wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i układa 
akapity w określonym porządku. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie przedmiotów, 
czynności, wydarzeń, swoich 
upodobań i doświadczeń 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje ulubioną 
grę, opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, 
wymienia ulubione rodzaje opowieści, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  
 

Uczeń opisuje ulubioną grę, opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, 
wymienia ulubione rodzaje opowieści, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ulubioną grę, opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, 
wymienia ulubione rodzaje opowieści, 
stosując nie zbyt urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ulubioną grę, opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, wymienia 
ulubione rodzaje opowieści, stosując 
proste słownictwo, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, przedstawianie 
zalet i wad różnych rozwiązań 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
popularności pewnego rodzaju historii, 
przedstawia swoje rozumienie pojęcia 
szczęście, omawia zalety i wady 
korzystania z Internetu, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń dość swobodnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
popularności pewnego rodzaju historii, 
przedstawia swoje rozumienie pojęcia 
szczęście, omawia zalety i wady 
korzystania z Internetu; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
popularności pewnego rodzaju historii, 
przedstawia swoje rozumienie pojęcia 
szczęście, omawia zalety i wady 
korzystania z Internetu; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat popularności 
pewnego rodzaju historii, przedstawia 
swoje rozumienie pojęcia szczęście, 
omawia zalety i wady korzystania z 
Internetu; popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej- 
rozważanie sytuacji 
hipotetycznych 

 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

 

 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując 
dość ograniczone słownictwo i struktury 
gramatyczne; liczne błędy językowe 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując 
bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 
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Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat popularności historii 
dotyczących ratowania życia, opowiada 
o swoich ulubionych gatunkach 
literackich, wyraża i uzasadnia swoje 
rozumienie pojęcia „mieć szczęście”, 
poleca wybrane gry, które mogą 
podobać się rozmówcom, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
popularności historii dotyczących 
ratowania życia, opowiada o swoich 
ulubionych gatunkach literackich, wyraża 
i uzasadnia swoje rozumienie pojęcia 
„mieć szczęście”, poleca wybrane gry, 
które mogą podobać się rozmówcom, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń niekiedy z trudem prowadzi 
rozmowę na temat popularności historii 
dotyczących ratowania życia, opowiada 
o swoich ulubionych gatunkach 
literackich, wyraża i uzasadnia swoje 
rozumienie pojęcia „mieć szczęście”, 
poleca wybrane gry, które mogą 
podobać się rozmówcom, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń z wielkim trudem prowadzi 
rozmowę na temat popularności historii 
dotyczących ratowania życia, opowiada o 
swoich ulubionych gatunkach literackich, 
wyraża i uzasadnia swoje rozumienie 
pojęcia „mieć szczęście”, poleca wybrane 
gry, które mogą podobać się rozmówcom, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
artykuł publicystyczny 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 
 
 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje uzyskane 
wcześniej informacje w wiadomości e-
mail, stosuje odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 
 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
uzyskane wcześniej informacje w 
wiadomości e-mail, stosuje 
wystarczający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie błędy najczęściej 
niezakłócające komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje uzyskane wcześniej 
informacje w wiadomości e-mail, stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając błędy 
zakłócające komunikacje. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
uzyskane wcześniej informacje w 
wiadomości e-mail, stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
zakłócające komunikacje. 

DZIAŁ 2   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 2 (w tym m.in. 
słownictwo związane z cechami 
charakteru, uczuciami i emocjami, 
autorytetami, rodziną, przyjaciółmi i 
znajomymi, słownictwo i zwroty służące 
do wyrażania opinii, upodobań, 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 2 (w tym m.in. słownictwo związane 
z cechami charakteru, uczuciami i 
emocjami, autorytetami, rodziną, 
przyjaciółmi i znajomymi, słownictwo i 
zwroty służące do wyrażania opinii, 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 2 
(w tym m.in. słownictwo związane z 
cechami charakteru, uczuciami i 
emocjami, autorytetami, rodziną, 
przyjaciółmi i znajomymi, słownictwo i 
zwroty służące do wyrażania opinii, 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 2 (w tym m.in. słownictwo 
związane z cechami charakteru, 
uczuciami i emocjami, autorytetami, 
rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, 
słownictwo i zwroty służące do wyrażania 
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proponowania, przyjmowania i 
odrzucania propozycji); niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami past 
simple i present perfect, present perfect 
continuous, odpowiednio stosując 
wyrażenia typu for, since, just, yet, ever, 
already, rozumie znaczenie i potrafi użyć 
we właściwym kontekście czasowniki 
typu phrasal verbs. 

upodobań, proponowania, przyjmowania 
i odrzucania propozycji); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami past 
simple i present perfect, present perfect 
continuous, odpowiednio stosując 
wyrażenia typu for, since, just, yet, ever, 
already, rozumie znaczenie i potrafi użyć 
we właściwym kontekście czasowniki 
typu phrasal verbs, popełniając nieliczne 
błędy. 

 

upodobań, proponowania, przyjmowania 
i odrzucania propozycji); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami past 
simple i present perfect, present perfect 
continuous, odpowiednio stosując 
wyrażenia typu for, since, just, yet, ever, 
already, na ogół rozumie znaczenie i 
potrafi użyć czasowniki typu phrasal 
verbs we właściwym kontekście, 
popełniając liczne błędy. 

opinii, upodobań, proponowania, 
przyjmowania i odrzucania propozycji); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
stosowaniu czasów past simple i present 
perfect, present perfect continuous i 
wyrażeń typu for, since, just, yet, ever, 
already, rozumie znaczenie i potrafi użyć 
we właściwym kontekście czasowniki typu 
phrasal verbs, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl, poprawnie 
dobiera odpowiedni tytuł do wysłuchanej 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje, nie popełniając większych 
błędów; bezbłędnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, poprawnie odpowiada na 
wszystkie pytania do wysłuchanego 
tekstu, wyciąga poprawne wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedzi, 
trafnie określa kontekst wypowiedzi. 

Uczeń określa główną myśl, dobiera 
odpowiedni tytuł do wysłuchanej 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odpowiada na większość 
pytań do wysłuchanego tekstu, w 
większości wyciąga poprawne wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedzi i na 
ogół trafnie określa kontekst wypowiedzi.  

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, dobiera odpowiedni tytuł 
do wysłuchanej wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje, 
popełniając liczne błędy; z trudnością 
uzupełnia brakujące fragmenty zdań w 
oparciu o wysłuchane informacje, 
odpowiadając na pytania do 
wysłuchanego tekstu, wyciągając 
wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedzi i określając kontekst 
wypowiedzi popełnia dość liczne błędy. 

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem dobiera tytuł do 
wysłuchanej wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacji, popełniając bardzo 
liczne błędy; z dużą trudnością uzupełnia 
brakujące fragmenty zdań w oparciu o 
wysłuchane informacje, odpowiada na 
pytania do wysłuchanego tekstu, na ogół 
nie wyciąga poprawnych wniosków z 
informacji zawartych w wypowiedzi i nie 
zbyt trafnie określa kontekst wypowiedzi.  

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach, odpowiada na 
pytania, przekazuje w języku polskim 
informacje z tekstu, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
zdania do odpowiednich luk w tekście, z 
łatwością określa intencje autora tekstu i 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje styl wypowiedzi, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście, uzupełnia zdania 
stanowiące streszczenie tekstu. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
określa główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach, odpowiada na 
pytania, przekazuje w języku polskim 
informacje z tekstu, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
zdania do odpowiednich luk w tekście; 
na ogół poprawnie określa intencje 
autora tekstu i rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, rozpoznaje styl wypowiedzi, 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście, uzupełnia zdania 
stanowiące streszczenie tekstu.  

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach, odpowiada na 
pytania, przekazuje w języku polskim 
informacje z tekstu, popełniając liczne 
błędy wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, dopasowuje zdania do 
odpowiednich luk w tekście; nie zawsze 
poprawnie określa intencje autora tekstu 
i rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje styl wypowiedzi, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście, uzupełnia zdania 
stanowiące streszczenie tekstu. 

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach, 
odpowiada na pytania, przekazuje w 
języku polskim informacje z tekstu, 
popełniając bardzo liczne błędy wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
zdania do odpowiednich luk w tekście; 
nieudolnie określa intencje autora tekstu i 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje styl wypowiedzi, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji zawartych 
w tekście, uzupełnia zdania stanowiące 
streszczenie tekstu.  
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, zjawisk, uczuć i 
emocji, wyrażanie opinii, 
przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje cechy 
przyjaciela i przedstawia historię 
wybranej przyjaźni, opowiada o 
uczuciach i emocjach towarzyszących 
mu w opisanych sytuacjach prawdziwych 
i hipotetycznych, wyraża i uzasadnia 
swoją opinie na temat przyjaciół i 
przyjaźni, zgadza się lub nie zgadza z 
podanymi stwierdzeniami, omawia zalety 
i wady posiadania przyjaciół, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje cechy przyjaciela i 
przedstawia historię wybranej przyjaźni, 
opowiada o uczuciach i emocjach 
towarzyszących mu w opisanych 
sytuacjach prawdziwych i 
hipotetycznych, wyraża i uzasadnia 
swoją opinie na temat przyjaciół i 
przyjaźni, zgadza się lub nie zgadza z 
podanymi stwierdzeniami, omawia zalety 
i wady posiadania przyjaciół, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi i stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

 

Uczeń z trudem opisuje cechy 
przyjaciela i przedstawia historię 
wybranej przyjaźni, opowiada o 
uczuciach i emocjach towarzyszących 
mu w opisanych sytuacjach 
prawdziwych i hipotetycznych, wyraża i 
uzasadnia swoją opinie na temat 
przyjaciół i przyjaźni, zgadza się lub nie 
zgadza z podanymi stwierdzeniami, 
omawia zalety i wady posiadania 
przyjaciół, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje cechy 
przyjaciela i przedstawia historię wybranej 
przyjaźni, opowiada o uczuciach i 
emocjach towarzyszących mu w 
opisanych sytuacjach prawdziwych i 
hipotetycznych, wyraża i uzasadnia swoją 
opinie na temat przyjaciół i przyjaźni, 
zgadza się lub nie zgadza z podanymi 
stwierdzeniami, omawia zalety i wady 
posiadania przyjaciół, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie czynności, wydarzeń i 
swoich doświadczeń, opisywanie 
faktów z przeszłości i 
teraźniejszości 

Uczeń w sposób płynny przestawia i 
opisuje znane sobie przykłady dobrych 
uczynków, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń przestawia i opisuje znane sobie 
przykłady dobrych uczynków, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudem przestawia i opisuje 
znane sobie przykłady dobrych 
uczynków, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie przestawia i opisuje 
znane sobie przykłady dobrych 
uczynków, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie i udzielanie 
wskazówek, tworzenie prezentacji 

 

Uczeń w sposób płynny prezentuje 
informacje na temat zawierania 
znajomości w nowym miejscu, udziela 
rad i wskazówek dotyczących 
zapewnienia dobrego samopoczucia 
wszystkim uczniom w klasie; stosuje 
odpowiedni styl, urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

 

Uczeń prezentuje informacje na temat 
zawierania znajomości w nowym 
miejscu, udziela rad i wskazówek 
dotyczących zapewnienia dobrego 
samopoczucia wszystkim uczniom w 
klasie; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prezentuje 
informacje na temat zawierania 
znajomości w nowym miejscu, udziela 
rad i wskazówek dotyczących 
zapewnienia dobrego samopoczucia 
wszystkim uczniom w klasie; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prezentuje informacje 
na temat zawierania znajomości w nowym 
miejscu, udziela rad i wskazówek 
dotyczących zapewnienia dobrego 
samopoczucia wszystkim uczniom w 
klasie; popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę w której wyraża i uzasadnia 
swoją opinie na temat przyjaźni i 
posiadania przyjaciół, wyraża propozycje 
związane z tworzeniem dobrej atmosfery 
w klasie dla uczniów o różnych 
potrzebach; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń prowadzi rozmowę w której 
wyraża i uzasadnia swoją opinie na 
temat przyjaźni i posiadania przyjaciół, 
wyraża propozycje związane z 
tworzeniem dobrej atmosfery w klasie 
dla uczniów o różnych potrzebach; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę w 
której wyraża i uzasadnia swoją opinie 
na temat przyjaźni i posiadania 
przyjaciół, wyraża propozycje związane 
z tworzeniem dobrej atmosfery w klasie 
dla uczniów o różnych potrzebach; 
popełniając liczne błędy językowe które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
której wyraża i uzasadnia swoją opinie na 
temat przyjaźni i posiadania przyjaciół, 
wyraża propozycje związane z 
tworzeniem dobrej atmosfery w klasie dla 
uczniów o różnych potrzebach; 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wpis na blogu, notatka,  

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki, w 
której opisuje szczegóły poznania 
wybranej osoby, wpisu na blogu na 
temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego 
przyjaciela, przewodnika, w którym 
udziela rad i wskazówek na temat 
dostosowanie warunków pracy w szkole 
do osób o szczególnych potrzebach, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki, w 
której opisuje szczegóły poznania 
wybranej osoby, wpisu na blogu na 
temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego 
przyjaciela, przewodnika, w którym 
udziela rad i wskazówek na temat 
dostosowanie warunków pracy w szkole 
do osób o szczególnych potrzebach, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki, w 
której opisuje szczegóły poznania 
wybranej osoby, wpisu na blogu na 
temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego 
przyjaciela, przewodnika, w którym 
udziela rad i wskazówek na temat 
dostosowanie warunków pracy w szkole 
do osób o szczególnych potrzebach, 
popełniając błędy, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów wypowiedź pisemną w formie 
notatki, w której opisuje szczegóły 
poznania wybranej osoby, wpisu na blogu 
na temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego przyjaciela, 
przewodnika, w którym udziela rad i 
wskazówek na temat dostosowanie 
warunków pracy w szkole do osób o 
szczególnych potrzebach, popełniając 
błędy, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, prezentuje 
przygotowany wcześniej materiał, w 
którym omawia wskazówki dotyczące 
powitania nowych uczniów w szkole, 
pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię, stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji; 

 

Uczeń na ogół poprawnie parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań; 
prezentuje przygotowany wcześniej 
materiał, w którym omawia wskazówki 
dotyczące powitania nowych uczniów w 
szkole, pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań; 
prezentuje przygotowany wcześniej 
materiał, w którym omawia wskazówki 
dotyczące powitania nowych uczniów w 
szkole, pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię; stosuje ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań; prezentuje 
przygotowany wcześniej materiał, w 
którym omawia wskazówki dotyczące 
powitania nowych uczniów w szkole, 
pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

DZIAŁ 3  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 3 (w tym m.in. 
słownictwo związane z mediami, 
korzystaniem z podstawowych urządzeń 
technicznych i TIK, wyrażenia związane z 
wymianą poglądów i opinii, opisywaniem 
i interpretowaniem ilustracji), niemal 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 3 (w tym m.in. słownictwo związane 
z mediami, korzystaniem z 
podstawowych urządzeń technicznych i 
TIK, wyrażenia związane z wymianą 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 3 
(w tym m.in. słownictwo związane z 
mediami, korzystaniem z podstawowych 
urządzeń technicznych i TIK, wyrażenia 
związane z wymianą poglądów i opinii, 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 3 (w tym m.in. słownictwo 
związane z mediami, korzystaniem z 
podstawowych urządzeń technicznych i 
TIK, wyrażenia związane z wymianą 
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bezbłędnie posługuje się czasownikami 
modalnymi must, can’t, could, may, 
might, poprawnie tworzy przymiotniki 
stosując przyrostki –able, -ful, -ive, 
stopniuje przymiotniki i przysłówki, 
właściwie stosuje struktury 
porównawcze. 

 

poglądów i opinii, opisywaniem i 
interpretowaniem ilustracji); na ogół 
poprawnie posługuje się czasownikami 
modalnymi must, can’t,could, may, 
might, na ogół poprawnie tworzy 
przymiotniki stosując przyrostki –able, -
ful, -ive, stopniuje przymiotniki i 
przysłówki stosuje struktury 
porównawcze popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające komunikacji.  

 

opisywaniem i interpretowaniem 
ilustracji); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasownikami modalnymi 
must, can’t,could, may, might oraz 
tworzy przymiotniki stosując przyrostki –
able, -ful, -ive, stopniuje przymiotniki i 
przysłówki stosuje struktury 
porównawcze popełniając liczne błędy 
niekiedy zakłócające komunikację. 

poglądów i opinii, opisywaniem i 
interpretowaniem ilustracji); popełnia 
bardzo liczne błędy w stosowaniu 
czasowników modalnych must, 
can’t,could, may, might oraz z trudem 
tworzy przymiotniki stosując przyrostki –
able, -ful, -ive, stopniuje przymiotniki i 
przysłówki stosuje struktury porównawcze 
popełniając bardzo liczne błędy często 
zakłócające komunikację. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 

 

 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście określone 
informacje, nie popełniając większych 
błędów, poprawnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, bezbłędnie 
odpowiada na wszystkie pytania do 
wysłuchanego tekstu. 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając nieliczne błędy; 
w miarę poprawnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na wszystkie pytania do wysłuchanego 
tekstu popełniając nieliczne błędy.  

 

 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście określone informacje, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na wszystkie pytania do wysłuchanego 
tekstu popełniając liczne błędy.  

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając bardzo 
liczne błędy; uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na wszystkie pytania do wysłuchanego 
tekstu popełniając bardzo liczne błędy. 

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl tekstu i znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących publikowania 
nieprawdziwych informacji, określa 
intencje autora tekstu, poprawnie 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w tekście, uzupełnia luki w 
zdaniach i tekstach.  

 

Uczeń określa główną myśl tekstu i 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących publikowania 
nieprawdziwych informacji, popełniając 
nieliczne błędy, określa intencje autora 
tekstu, na ogół poprawnie wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych i 
wskazuje informacje wymienione w 
tekście, uzupełnia luki w zdaniach i 
tekstach.  

 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl tekstu i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
publikowania nieprawdziwych informacji, 
popełniając liczne błędy, określa intencje 
autora tekstu, z pewną trudnością 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w tekście, uzupełnia luki w 
zdaniach i tekstach popełniając liczne 
błędy.  

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
tekstu i znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących publikowania 
nieprawdziwych informacji, popełniając 
bardzo liczne błędy, określa intencje 
autora tekstu, z trudnością wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych i 
wskazuje informacje wymienione w 
tekście, uzupełnia luki w zdaniach i 
tekstach popełniając bardzo liczne błędy.  

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, opisywanie 
przypuszczeń, wątpliwości, 
udzielanie wskazówek i instrukcji 

 

Uczeń swobodnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat publikowania 
niepotwierdzonych wiadomości, 
zdalnego nauczania, robotów i 
nowoczesnej technologii, omawia 
nagłówki i tytułu artykułów, wyjaśnia w 
jaki sposób strony internetowe, aplikacje 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat publikowania 
niepotwierdzonych wiadomości, 
zdalnego nauczania, robotów i 
nowoczesnej technologii, omawia 
nagłówki i tytułu artykułów, wyjaśnia w 
jaki sposób strony internetowe, aplikacje 

Uczeń z trudem wyraża swoją opinię na 
temat publikowania niepotwierdzonych 
wiadomości, zdalnego nauczania, 
robotów i nowoczesnej technologii, 
omawia nagłówki i tytułu artykułów, 
wyjaśnia w jaki sposób strony 
internetowe, aplikacje czy urządzenia 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat publikowania niepotwierdzonych 
wiadomości, zdalnego nauczania, 
robotów i nowoczesnej technologii, 
omawia nagłówki i tytułu artykułów, 
wyjaśnia w jaki sposób strony 
internetowe, aplikacje czy urządzenia 
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czy urządzenia mogą pomóc uczniom w 
szkole czy przy odrabianiu zadań 
domowych, nie popełniając większych 
błędów. 

czy urządzenia mogą pomóc uczniom w 
szkole czy przy odrabianiu zadań 
domowych, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

 

mogą pomóc uczniom w szkole czy przy 
odrabianiu zadań domowych, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

mogą pomóc uczniom w szkole czy przy 
odrabianiu zadań domowych, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, uczeń omawia i 
interpretuje dane przedstawione na 
wykresie, opisuje ilustracje, pisze 
wiadomość, w której wykorzystuje 
informacje zawarte w tekście, stosuje 
odpowiedni zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji; 

 

Uczeń na ogół poprawnie parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
omawia i interpretuje dane 
przedstawione na wykresie, opisuje 
ilustracje, pisze wiadomość, w której 
wykorzystuje informacje zawarte w 
tekście; stosuje w miarę zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając dość liczne 
błędy niezakłócające lub w niewielkim 
stopniu zakłócające komunikację. 

 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
omawia i interpretuje dane 
przedstawione na wykresie, opisuje 
ilustracje, pisze wiadomość, w której 
wykorzystuje informacje zawarte w 
tekście; stosuje ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, omawia i 
interpretuje dane przedstawione na 
wykresie, opisuje ilustracje, pisze 
wiadomość, w której wykorzystuje 
informacje zawarte w tekście; stosuje 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i popełnia 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę w której pyta o opinię innych 
uczestników rozmowy, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat „ fake 
news”, robotów i osiągnięć nowoczesnej 
technologii, swobodnie udziela 
wskazówek na temat wykorzystania 
stron internetowych czy aplikacji w 
różnych sytuacjach życia codziennego; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę w której pyta 
o opinię innych uczestników rozmowy, 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat „ fake news”, robotów i osiągnięć 
nowoczesnej technologii, swobodnie 
udziela wskazówek na temat 
wykorzystania stron internetowych czy 
aplikacji w różnych sytuacjach życia 
codziennego; popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 
 

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę w 
której pyta o opinię innych uczestników 
rozmowy, wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat „ fake news”, robotów i 
osiągnięć nowoczesnej technologii, 
swobodnie udziela wskazówek na temat 
wykorzystania stron internetowych czy 
aplikacji w różnych sytuacjach życia 
codziennego; popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
której pyta o opinię innych uczestników 
rozmowy, wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat „ fake news”, robotów i 
osiągnięć nowoczesnej technologii, 
swobodnie udziela wskazówek na temat 
wykorzystania stron internetowych czy 
aplikacji w różnych sytuacjach życia 
codziennego; popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wpis na forum, reklama 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym opisuje 
jego działanie oraz wpis na forum, w 
którym recenzuje zakupione przez siebie 
urządzenie, omawia jego zalety i wady, 
poleca lub odradza zakup tego 
urządzenia w sposób przejrzysty i 
logiczny, uwzględniając cele 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym opisuje 
jego działanie oraz wpis na forum, w 
którym recenzuje zakupione przez siebie 
urządzenie, omawia jego zalety i wady, 
poleca lub odradza zakup tego 
urządzenia w sposób przejrzysty i 
logiczny, uwzględniając cele 
wypowiedzi, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym opisuje 
jego działanie oraz wpis na forum, w 
którym recenzuje zakupione przez siebie 
urządzenie, omawia jego zalety i wady, 
poleca lub odradza zakup tego 
urządzenia w sposób mało przejrzysty i 
nielogiczny, na ogół nie uwzględniając 
celów wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym opisuje 
jego działanie oraz wpis na forum, w 
którym recenzuje zakupione przez siebie 
urządzenie, omawia jego zalety i wady, 
poleca lub odradza zakup tego 
urządzenia w sposób chaotyczny i 
nielogiczny, nie uwzględniając celów 
wypowiedzi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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DZIAŁ 4   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 4 (w tym m.in. 
dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, 
obiekty sportowe, imprezy sportowe, 
uprawianie sportu, tryb życia, wyrażenia 
związane z omawianiem wad i zalet, 
przedstawianiem i uzasadnianiem opinii, 
udzielaniem wskazówek, ostrzeżeń, 
wyrażaniem życzeń i reagowaniem na 
życzenia), bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie rozpoznaje rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne oraz poprawnie 
posługuje się określeniami ilości typu: 
each, every, little, few, some, much, 
many, itp; tworzy i stosuje złożenia z 
some, any, no, nie popełniając błędów; 
właściwie stosuje formy can, could, be 
able to do wyrażania umiejętności w 
typowych i nietypowych kontekstach.  
 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 4 (w tym m.in. dyscypliny sportu, 
sprzęt sportowy, obiekty sportowe, 
imprezy sportowe, uprawianie sportu, 
tryb życia, wyrażenia związane z 
omawianiem wad i zalet, 
przedstawianiem i uzasadnianiem opinii, 
udzielaniem wskazówek, ostrzeżeń, 
wyrażaniem życzeń i reagowaniem na 
życzenia); na ogół poprawnie posługuje 
się poznanymi określeniami ilości typu: 
each, every, little, few, some, much, 
many, itp; tworzy i stosuje złożenia z 
some, any, no, stosuje formy can, could, 
be able to do wyrażania umiejętności w 
typowych i nietypowych kontekstach, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 4 
(w tym m.in. dyscypliny sportu, sprzęt 
sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu, tryb życia, 
wyrażenia związane z omawianiem wad 
i zalet, przedstawianiem i 
uzasadnianiem opinii, udzielaniem 
wskazówek, ostrzeżeń, wyrażaniem 
życzeń i reagowaniem na życzeniań); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
poznanymi określeniami ilości typu: 
each, every, little, few, some, much, 
many, itp; tworzy i stosuje złożenia z 
some, any, no, stosuje formy can, could, 
be able to do wyrażania umiejętności 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 4 (w tym m.in. dyscypliny 
sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, 
imprezy sportowe, uprawianie sportu, tryb 
życia, wyrażenia związane z omawianiem 
wad i zalet, przedstawianiem i 
uzasadnianiem opinii, udzielaniem 
wskazówek, ostrzeżeń, wyrażaniem 
życzeń i reagowaniem na życzenia); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
stosowaniu określeń typu: each, every, 
little, few, some, much, many, itp; tworzy i 
stosuje złożenia z some, any, no, stosuje 
formy can, could, be able to do wyrażania 
umiejętności, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń bezbłędnie określa cel twórcy 
podcastu, poprawnie rozpoznaje intencje 
studenta i instruktora fitnessu 
prowadzących rozmowę, wyciąga 
poprawne wnioski z informacji zawartych 
w wypowiedzi, znajduje w tekście 
określone informacje, nie popełniając 
większych błędów. 

 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
określa cel twórcy podcastu, niemal 
poprawnie rozpoznaje intencje studenta i 
instruktora fitnessu prowadzących 
rozmowę, w miarę poprawnie wyciąga 
słuszne wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedzi i znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając 
nieliczne błędy. 

 

Uczeń z pewną trudnością określa cel 
twórcy podcastu, rozpoznaje intencje 
studenta i instruktora fitnessu 
prowadzących rozmowę, popełniając 
liczne błędy, wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedzi i 
znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa cel twórcy 
podcastu, rozpoznaje intencje studenta i 
instruktora fitnessu prowadzących 
rozmowę, popełniając dość liczne błędy, 
wyciąga wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedzi i znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w tekście 
dotyczącym roli sportu w życiu młodych 
ludzi, bezbłędnie odczytuje zdania 
kluczowe akapitów i potrafi wyciągnąć z 
nich poprawne wnioski, poprawnie 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
akapitów, poprawnie wskazuje 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekście dotyczącym roli sportu w życiu 
młodych ludzi, na ogół poprawnie 
odczytuje zdania kluczowe akapitów i 
potrafi wyciągnąć z nich poprawne 
wnioski, dobiera nagłówki do 
poszczególnych akapitów, wskazuje 
informacje zawarte w tekście oraz 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekście 
dotyczącym roli sportu w życiu młodych 
ludzi, nie zawsze poprawnie odczytuje 
zdania kluczowe akapitów i potrafi 
wyciągnąć z nich poprawne wnioski, 
dobiera nagłówki do poszczególnych 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym roli 
sportu w życiu młodych ludzi, popełniając 
bardzo liczne błędy odczytuje zdania 
kluczowe akapitów i nieudolnie wyciąga z 
nich na ogół niepoprawne wnioski, 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
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informacje zawarte w tekście oraz 
określa kontekst wypowiedzi. 

 

określa kontekst wypowiedzi, 
popełniając nieliczne błędy.  

akapitów, wskazuje informacje zawarte 
w tekście oraz określa kontekst 
wypowiedzi, popełniając liczne błędy. 

akapitów, wskazuje informacje zawarte w 
tekście oraz określa kontekst wypowiedzi, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie czynności, wydarzeń, 
doświadczeń, planów na 
przyszłość 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
doświadczenia związane z uprawianiem 
sportu i rekreacji, opisuje nietypową 
dyscyplinę sportu, przedstawia plany 
związane z udziałem w określonych 
zawodach sportowych; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne.  

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane z uprawianiem sportu i 
rekreacji, opisuje nietypową dyscyplinę 
sportu, przedstawia plany związane z 
udziałem w określonych zawodach 
sportowych, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń z trudem opisuje swoje 
doświadczenia związane z uprawianiem 
sportu i rekreacji, opisuje nietypową 
dyscyplinę sportu, przedstawia plany 
związane z udziałem w określonych 
zawodach sportowych, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację.  

Uczeń nieudolnie opisuje swoje 
doświadczenia związane z uprawianiem 
sportu i rekreacji, opisuje nietypową 
dyscyplinę sportu, przedstawia plany 
związane z udziałem w określonych 
zawodach sportowych, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.  

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, udzielanie 
wskazówek i instrukcji 

 

Uczeń w sposób płynny komentuje 
opinię autora tekstu na temat sukcesu i 
porażki w sporcie, wyjaśnia zasady 
uprawiania wybranej dyscypliny sportu, 
opowiada o obecnych i przewidywanych 
osiągnięciach sportowców, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń komentuje opinię autora tekstu na 
temat sukcesu i porażki w sporcie, 
wyjaśnia zasady uprawiania wybranej 
dyscypliny sportu, opowiada o obecnych 
i przewidywanych osiągnięciach 
sportowców, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudem komentuje opinię autora 
tekstu na temat sukcesu i porażki w 
sporcie, wyjaśnia zasady uprawiania 
wybranej dyscypliny sportu, opowiada o 
obecnych i przewidywanych 
osiągnięciach sportowców, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie komentuje opinię autora 
tekstu na temat sukcesu i porażki w 
sporcie, wyjaśnia zasady uprawiania 
wybranej dyscypliny sportu, opowiada o 
obecnych i przewidywanych 
osiągnięciach sportowców, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę w której okazuje i wyraża 
współczucie, udziela wskazówek i rad 
odnośnie zachęcania młodych ludzi do 
uprawiania sportu, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę w której 
okazuje i wyraża współczucie, udziela 
wskazówek i rad odnośnie zachęcania 
młodych ludzi do uprawiania sportu, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę w 
której okazuje i wyraża współczucie, 
udziela wskazówek i rad odnośnie 
zachęcania młodych ludzi do uprawiania 
sportu, popełniając liczne błędy 
językowe które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
której okazuje i wyraża współczucie, 
udziela wskazówek i rad odnośnie 
zachęcania młodych ludzi do uprawiania 
sportu, popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanego tekstu, 
omawia najważniejsze informacje z 
wysłuchanego podcastu, ustnie 
streszcza reklamę, streszcza 
wysłuchane nagranie, stosuje 
odpowiedni zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji.  

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
ustnie informacje z przeczytanego 
tekstu, omawia najważniejsze informacje 
z wysłuchanego podcastu, ustnie 
streszcza reklamę, streszcza 
wysłuchane nagranie; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie, ale dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację.  

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje ustnie informacje z 
przeczytanego tekstu, omawia 
najważniejsze informacje z 
wysłuchanego podcastu, ustnie 
streszcza reklamę, streszcza 
wysłuchane nagranie; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację.  

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
ustnie informacje z przeczytanego tekstu, 
omawia najważniejsze informacje z 
wysłuchanego podcastu, ustnie streszcza 
reklamę, streszcza wysłuchane nagranie , 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych i 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację.  
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka za i przeciw 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat zalet i wad wolontariatu w 
kontekście doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat zalet i wad wolontariatu w 
kontekście doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat zalet i wad wolontariatu w 
kontekście doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat zalet i wad wolontariatu w 
kontekście doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, zbudowaną z trudnych 
do powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

 

 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 

VI. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów korzystających z podręcznika Vision 3 oraz Repetytorium 

maturzysty – poziom rozszerzony, wyd. Oxford University Press (klasa IV po szkole podstawowej ). 

 

Podręcznik Vision 3 

 DZIAŁ 4  

CEL 
KSZTAŁCENIA WG 

PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

 OCENA  

 

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i 
słownictwo 

Wiedza i umiejętności ucznia 
spełniają wymagania na co 
najmniej ocenę bardzo dobrą,  
są efektem samodzielnej 
pracy i wynikają  
z indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (w tym m.in. 
słownictwo związane z opisywaniem 
miejsc zamieszkania, 
niewyjaśnionymi sytuacjami, 
tajemniczymi stworami, ze 
zjawiskami paranormalnymi, nazwy 
rodzajów domów, akronimy, zwroty 
podkreślające znaczenie, zwroty 
służące łączeniu zdań); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje się 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
4 (w tym m.in. słownictwo związane 
z opisywaniem miejsc zamieszkania, 
niewyjaśnionymi sytuacjami, 
tajemniczymi stworami, ze 
zjawiskami paranormalnymi, nazwy 
rodzajów domów, akronimy, zwroty 
podkreślające znaczenie, zwroty 
służące łączeniu zdań); na ogół 
poprawnie posługuje się poznanymi 

Uczeń, popełniając liczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 
(w tym m.in. słownictwo związane z 
opisywaniem miejsc zamieszkania, 
niewyjaśnionymi sytuacjami, 
tajemniczymi stworami, ze zjawiskami 
paranormalnymi, nazwy rodzajów 
domów, akronimy, zwroty 
podkreślające znaczenie, zwroty 
służące łączeniu zdań); nie zawsze 
poprawnie posługuje się poznanymi 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (w tym m.in. słownictwo 
związane z opisywaniem miejsc 
zamieszkania, niewyjaśnionymi 
sytuacjami, tajemniczymi stworami, ze 
zjawiskami paranormalnymi, nazwy 
rodzajów domów, akronimy, zwroty 
podkreślające znaczenie, zwroty 
służące łączeniu zdań); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 

file:///C:/Users/wice.SZKOLA.212/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PEHQL4E/Jros_Pgim_Nowyj_Dialog_cz_1_Przedmiotowy_system_oceniania.pdf
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poznanymi czasami future perfect i 
future continuous; poprawnie stosuje 
określenia so i such, nieregularną 
liczbę mnogą rzeczowników, 
czasowniki modalne must, may, 
might, could, can’t oraz czasowniki 
modalne + have + past participle. 

czasami future perfect i future 
continuous; poprawnie stosuje 
określenia so i such, nieregularną 
liczbę mnogą rzeczowników, 
czasowniki modalne must, may, 
might, could, can’t oraz czasowniki 
modalne + have + past participle, 
popełniając nieliczne błędy. 

czasami future perfect i future 
continuous; stosuje określenia so i 
such, nieregularną liczbę mnogą 
rzeczowników, czasowniki modalne 
must, may, might, could, can’t oraz 
czasowniki modalne + have + past 
participle, popełniając liczne błędy. 

zastosowaniu poznanych czasów 
future perfect i future continuous; 
stosuje określenia so i such, 
nieregularną liczbę mnogą 
rzeczowników, czasowniki modalne 
must, may, might, could, can’t oraz 
czasowniki modalne + have + past 
participle, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

 

Rozumienie 
wypowiedzi ze 
słuchu 
 

 

 Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące miejsc 
zamieszkania, przewidywań 
dotyczących przyszłości, zjawisk 
paranormalnych i tajemniczych 
stworów nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi, porządkuje ilustracje 
zgodnie z treścią, odpowiada na 
pytania, wskazuje właściwe 
informacje oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące doświadczeń 
życiowych, rozmów o pracy czy 
rozmowy kwalifikacyjnej, młodych 
talentów, trendów kinowych w 
Wielkiej Brytanii, recenzji książki, 
popełniając nieliczne błędy; w miarę 
poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi, porządkuje ilustracje 
zgodnie z treścią, odpowiada na 
pytania, wskazuje właściwe 
informacje oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi, określa 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
doświadczeń życiowych, rozmów o 
pracy czy rozmowy kwalifikacyjnej, 
młodych talentów, trendów kinowych w 
Wielkiej Brytanii, recenzji książki; 
dobiera osoby do wypowiedzi, 
porządkuje ilustracje zgodnie z treścią, 
odpowiada na pytania, wskazuje 
właściwe informacje oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe. 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną 
myśl wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące doświadczeń 
życiowych, rozmów o pracy czy 
rozmowy kwalifikacyjnej, młodych 
talentów, trendów kinowych w Wielkiej 
Brytanii, recenzji książki; dobiera 
osoby do wypowiedzi, porządkuje 
ilustracje zgodnie z treścią, odpowiada 
na pytania, wskazuje właściwe 
informacje oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. popełnia przy 
tym liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
miejsc zamieszkania i tajemniczego 
miejsca w Wielkiej Brytanii; z 
łatwością odpowiada na pytania, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
dobiera brakujące zdania do luk w 
tekście,  wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe oraz wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych możliwości. 

 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących miejsc 
zamieszkania i tajemniczego 
miejsca w Wielkiej Brytanii; na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
dobiera brakujące zdania do luk w 
tekście,  wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe oraz wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych możliwości. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących miejsc zamieszkania i 
tajemniczego miejsca w Wielkiej 
Brytanii, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie odpowiada na 
pytania, rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
dobiera brakujące zdania do luk w 
tekście,  wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe oraz wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych możliwości. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
miejsc zamieszkania i tajemniczego 
miejsca w Wielkiej Brytanii, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie odpowiada na pytania, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
dobiera brakujące zdania do luk w 
tekście,  wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe oraz wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych możliwości. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej - 

Uczeń w sposób płynny opisuje swój 
prawdziwy i wymarzony dom, cechy 

Uczeń opisuje swój prawdziwy i 
wymarzony dom, cechy dobrego 

Uczeń opisuje swój prawdziwy i 
wymarzony dom, cechy dobrego 

Uczeń opisuje swój prawdziwy i 
wymarzony dom, cechy dobrego 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

46 

 

- opis ludzi, miejsc, 
czynności, zjawisk 

dobrego współlokatora oraz własne 
doświadczenia ze zjawiskami 
paranormalnymi, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca 
zamieszkania oraz zjawiska 
paranormalne. 

współlokatora oraz własne 
doświadczenia ze zjawiskami 
paranormalnymi, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające miejsca 
zamieszkania oraz zjawiska 
paranormalne; nieliczne błędy na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

współlokatora oraz własne 
doświadczenia ze zjawiskami 
paranormalnymi, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające miejsca 
zamieszkania oraz zjawiska 
paranormalne, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

współlokatora oraz własne 
doświadczenia ze zjawiskami 
paranormalnymi, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca zamieszkania 
oraz zjawiska paranormalne, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej - 
- wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
czynników ważnych przy wyborze 
miejsca zamieszkania, dzielenia z 
kimś mieszkania, filmów i 
programów o tematyce 
paranormalnej, zjawisk 
paranormalnych i dziwnych stworów, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat czynników ważnych 
przy wyborze miejsca zamieszkania, 
dzielenia z kimś mieszkania, filmów i 
programów o tematyce 
paranormalnej, zjawisk 
paranormalnych i dziwnych stworów, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat czynników ważnych 
przy wyborze miejsca zamieszkania, 
dzielenia z kimś mieszkania, filmów i 
programów o tematyce paranormalnej, 
zjawisk paranormalnych i dziwnych 
stworów, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat czynników 
ważnych przy wyborze miejsca 
zamieszkania, dzielenia z kimś 
mieszkania, filmów i programów o 
tematyce paranormalnej, zjawisk 
paranormalnych i dziwnych stworów, 
popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej - 
- rozmowa z 
odgrywaniem roli 
 

 Uczeń swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat wynajęcia 
mieszkania; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat wynajęcia 
mieszkania; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat wynajęcia 
mieszkania; popełnia dość liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę 
na temat wynajęcia mieszkania; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej  - 
- wybór i odrzucenie 

 
 

Uczeń dokonuje wyboru 
najciekawszej wizji miasta 
przyszłości oraz 
najodpowiedniejszego mieszkania i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; 
wypowiedź jest adekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru 
najciekawszej wizji miasta 
przyszłości oraz 
najodpowiedniejszego mieszkania i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najciekawszej 
wizji miasta przyszłości oraz 
najodpowiedniejszego mieszkania i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację; wypowiedź 
jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najciekawszej 
wizji miasta przyszłości oraz 
najodpowiedniejszego mieszkania i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi potrzebuje bardzo dużej 
pomocy nauczyciela 
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Reagowanie na 
wypowiedzi – 
uzyskiwanie i 
przekazywanie 
informacji i 
wyjaśnień 

 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
tajemniczych miejsc i 
niewyjaśnionych zdarzeń, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące tajemniczych miejsc i 
niewyjaśnionych zdarzeń, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące tajemniczych miejsc i 
niewyjaśnionych zdarzeń, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące tajemniczych miejsc i 
niewyjaśnionych zdarzeń popełniając 
liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie 
tekstu – 
mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania 
i fragmenty zdań, uzupełnia notatkę 
informacjami z przeczytanego 
tekstu; stosuje odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; z 
łatwością przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń na ogół parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
uzupełnia notatkę informacjami z 
przeczytanego tekstu; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację; w miarę poprawnie 
przekazuje ustnie najważniejsze 
informacje z przeczytanego tekstu. 

 

 

Uczeń z pewną trudnością 
parafrazuje, tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, uzupełnia notatkę 
informacjami z przeczytanego tekstu; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację; z trudnością 
przekazuje ustnie najważniejsze 
informacje z przeczytanego tekstu. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
uzupełnia notatkę informacjami z 
przeczytanego tekstu, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i 
popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na komunikację; nieudolnie 
przekazuje ustnie najważniejsze 
informacje z przeczytanego tekstu. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej – 
wiadomość email, 
wypowiedź na blogu 

 Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości email na temat 
wynajęcia mieszkania na czas kursu 
w szkole letniej, wiadomość email na 
temat maratonu filmowego, 
wypowiedź na blogu na temat 
zjawisk paranormalnych oraz wpis 
na blogu na temat dziwnego miejsca 
w Polsce, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w 
formie wiadomości email na temat 
wynajęcia mieszkania na czas kursu 
w szkole letniej, wiadomość email na 
temat maratonu filmowego, 
wypowiedź na blogu na temat 
zjawisk paranormalnych oraz wpis 
na blogu na temat dziwnego miejsca 
w Polsce, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości email na temat wynajęcia 
mieszkania na czas kursu w szkole 
letniej, wiadomość email na temat 
maratonu filmowego, wypowiedź na 
blogu na temat zjawisk 
paranormalnych oraz wpis na blogu na 
temat dziwnego miejsca w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości email na temat wynajęcia 
mieszkania na czas kursu w szkole 
letniej, wiadomość email na temat 
maratonu filmowego, wypowiedź na 
blogu na temat zjawisk 
paranormalnych oraz wpis na blogu na 
temat dziwnego miejsca w Polsce, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
nie zachowuje właściwej formy i stylu. 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

48 

 

 DZIAŁ 5 

CEL 
KSZTAŁCENIA WG 

PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

 OCENA 
 

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i 
słownictwo 

Wiedza i umiejętności ucznia 
spełniają wymagania na co 
najmniej ocenę bardzo dobrą,  
są efektem samodzielnej 
pracy i wynikają  
z indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze zdrowiem i 
sprawnością fizyczną, mediacją i 
przekazywaniem informacji, 
medycyną i chorobami, nazwy osób, 
miejsc i przedmiotów związanych z 
medycyną, nazwy sportów, nazwy 
produktów spożywczych, wyrażenia 
służące do określania celów); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami past simple, 
past perfect i past continuous; 
poprawnie stosuje przedimki, 
wyrażenia z do / go / play, 
przymiotniki złożone, dopełniacz 
saksoński, przenośnie oraz 
czasowniki modalne w przeszłości i 
wyrażanie określające umiejętność: 
could, couldn’t, managed to, 
was/were able to. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
5 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, 
mediacją i przekazywaniem 
informacji, medycyną i chorobami, 
nazwy osób, miejsc i przedmiotów 
związanych z medycyną, nazwy 
sportów, nazwy produktów 
spożywczych, wyrażenia służące do 
określania celów); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
past simple, past perfect i past 
continuous; stosuje przedimki, 
wyrażenia z do / go / play, 
przymiotniki złożone, dopełniacz 
saksoński, przenośnie oraz 
czasowniki modalne w przeszłości i 
wyrażanie określające umiejętność: 
could, couldn’t, managed to, 
was/were able to, popełniając 
nieliczne błędy. 

 

Uczeń, popełniając liczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 
(w tym m.in. słownictwo związane ze 
zdrowiem i sprawnością fizyczną, 
mediacją i przekazywaniem informacji, 
medycyną i chorobami, nazwy osób, 
miejsc i przedmiotów związanych z 
medycyną, nazwy sportów, nazwy 
produktów spożywczych, wyrażenia 
służące do określania celów); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasami past simple, past perfect i 
past continuous; stosuje przedimki, 
wyrażenia z do / go / play, przymiotniki 
złożone, dopełniacz saksoński, 
przenośnie oraz czasowniki modalne 
w przeszłości i wyrażanie określające 
umiejętność: could, couldn’t, managed 
to, was/were able to, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (w tym m.in. słownictwo 
związane ze zdrowiem i sprawnością 
fizyczną, mediacją i przekazywaniem 
informacji, medycyną i chorobami, 
nazwy osób, miejsc i przedmiotów 
związanych z medycyną, nazwy 
sportów, nazwy produktów 
spożywczych, wyrażenia służące do 
określania celów); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasów past simple, 
past perfect i past continuous; stosuje 
przedimki, wyrażenia z do / go / play, 
przymiotniki złożone, dopełniacz 
saksoński, przenośnie oraz czasowniki 
modalne w przeszłości i wyrażanie 
określające umiejętność: could, 
couldn’t, managed to, was/were able 
to, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi ze 
słuchu 

 Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące udziału w 
wydarzeniu sportowym, zdrowia i 
odżywiania się, rozwoju i 
przełomowych odkryć w medycynie, 
nie popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi, porządkuje wydarzenia 
zgodnie z treścią, uzupełnia zdania,  
odpowiada na pytania, wskazuje 
właściwe informacje oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące udziału w 
wydarzeniu sportowym, zdrowia i 
odżywiania się, rozwoju i 
przełomowych odkryć w medycynie 
j, popełniając nieliczne błędy, w 
miarę poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi, porządkuje wydarzenia 
zgodnie z treścią, uzupełnia zdania,  
odpowiada na pytania, wskazuje 
właściwe informacje oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
intencje autora wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące udziału w wydarzeniu 
sportowym, zdrowia i odżywiania się, 
rozwoju i przełomowych odkryć w 
medycynie j;  dobiera osoby do 
wypowiedzi, porządkuje wydarzenia 
zgodnie z treścią, uzupełnia zdania,  
odpowiada na pytania, wskazuje 
właściwe informacje oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa intencje 
autora wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące udziału w 
wydarzeniu sportowym, zdrowia i 
odżywiania się, rozwoju i 
przełomowych odkryć w medycynie; 
dobiera osoby do wypowiedzi, 
porządkuje wydarzenia zgodnie z 
treścią, uzupełnia zdania, odpowiada 
na pytania, wskazuje właściwe 
informacje oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. popełniając przy 
tym liczne błędy; 
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Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
przekazywania informacji, odkryć 
naukowych oraz pionierów 
medycyny; z łatwością odpowiada 
na pytania, rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, dobiera brakujące zdania do 
luk w tekście,  wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe oraz wybiera 
właściwą odpowiedź z podanych 
możliwości. 

 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących 
przekazywania informacji, odkryć 
naukowych oraz pionierów 
medycyny; popełniając nieliczne 
błędy odpowiada na pytania, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
dobiera brakujące zdania do luk w 
tekście,  wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe oraz wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych możliwości. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących przekazywania informacji, 
odkryć naukowych oraz pionierów 
medycyny; nie zawsze poprawnie 
odpowiada na pytania, rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, dobiera brakujące 
zdania do luk w tekście,  wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe oraz 
wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
przekazywania informacji, odkryć 
naukowych oraz pionierów medycyny; 
popełniając bardzo liczne błędy 
odpowiada na pytania, rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, dobiera brakujące 
zdania do luk w tekście,  wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe oraz 
wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej – 
opis ludzi, miejsc, 
przedmiotów 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia sportowe oraz wizję 
szpitali przyszłości i zmian, jakie 
nastąpiły w szpitalach, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; 
płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby uprawiające 
sport. 

Uczeń opisuje wydarzenia sportowe 
oraz wizję szpitali przyszłości i 
zmian, jakie nastąpiły w szpitalach, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
uprawiające sport. 

Uczeń opisuje wydarzenia sportowe 
oraz wizję szpitali przyszłości i zmian, 
jakie nastąpiły w szpitalach, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; z 
trudnością opisuje ilustracje 
przedstawiające osoby uprawiające 
sport. 

Uczeń opisuje wydarzenia sportowe 
oraz wizję szpitali przyszłości i zmian, 
jakie nastąpiły w szpitalach, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje 
ilustracje przedstawiające osoby 
uprawiające sport. 

 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
zawodów dla niepełnosprawnych 
sportowców, przełomowych odkryć 
w medycynie w ostatnich 150 latach 
oraz trendów rozwijających 
sprawność fizyczną, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat tradycji i zwyczajów 
panujących w różnych krajach, 
posiadania rzeczy materialnych, 
ślubu, małżeństwa i zaręczyn, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
tradycji i zwyczajów panujących w 
różnych krajach, posiadania rzeczy 
materialnych, ślubu, małżeństwa i 
zaręczyn, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię 
na temat tradycji i zwyczajów 
panujących w różnych krajach, 
posiadania rzeczy materialnych, ślubu, 
małżeństwa i zaręczyn, popełniając 
liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej – 
wybór i odrzucenie 
 

 Uczeń dokonuje wyboru 
najodpowiedniejszego klubu 
sportowego i odrzuca pozostałe 
opcje, stosując odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; 

Uczeń dokonuje wyboru 
najodpowiedniejszego klubu 
sportowego i odrzuca pozostałe 
opcje, stosując zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 

Uczeń dokonuje wyboru 
najodpowiedniejszego klubu 
sportowego i odrzuca pozostałe opcje, 
stosując ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację; wypowiedź 

Uczeń dokonuje wyboru 
najodpowiedniejszego klubu 
sportowego i odrzuca pozostałe opcje, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych 
popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 



 WYMAGANIA EDUKACYJNE  

obowiązujące w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

opracowane na podstawie Statutu Szkoły oraz obowiązujących aktów prawnych 

 

50 

 

wypowiedź jest adekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

w niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

 

jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

wpływają na komunikację; wypowiedź 
jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje 
bardzo dużej pomocy nauczyciela. 

Przetwarzanie 
tekstu -  
- mediacja 
 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania 
i fragmenty zdań, przekazuje 
informacje z perspektywy innej 
osoby, streszcza wysłuchane 
nagranie dla różnych odbiorców; 
stosuje odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; z 
łatwością przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń na ogół parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje informacje z perspektywy 
innej osoby, streszcza wysłuchane 
nagranie dla różnych odbiorców; 
stosuje zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację; w miarę poprawnie 
przekazuje ustnie najważniejsze 
informacje z przeczytanego tekstu. 

 

Uczeń z pewną trudnością 
parafrazuje, tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje informacje 
z perspektywy innej osoby, streszcza 
wysłuchane nagranie dla różnych 
odbiorców; stosuje ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację; z trudnością 
przekazuje ustnie najważniejsze 
informacje z przeczytanego tekstu. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje informacje z perspektywy 
innej osoby, streszcza wysłuchane 
nagranie dla różnych odbiorców, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych i 
popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na komunikację; nieudolnie 
przekazuje ustnie najważniejsze 
informacje z przeczytanego tekstu. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej -  
-  wiadomość  
e-mail, artykuł, 
notatka 

Uczeń pisze do przyjaciela 
wiadomość e-mail o charakterze 
prywatnym, w której podaje sposoby 
na poprawę swojej sprawności, 
tworzy wypowiedź na temat 
wybranego klubu sportowego, pisze 
artykuł na temat poprawiania swojej 
sprawności fizycznej oraz artykuł na 
temat znaczenia sportów 
drużynowych – w sposób przejrzysty 
i logiczny, odnosząc się do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze do przyjaciela 
wiadomość e-mail o charakterze 
prywatnym, w której podaje sposoby 
na poprawę swojej sprawności, 
tworzy wypowiedź na temat 
wybranego klubu sportowego, pisze 
artykuł na temat poprawiania swojej 
sprawności fizycznej oraz artykuł na 
temat znaczenia sportów 
drużynowych – w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się 
w dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

Uczeń pisze do przyjaciela wiadomość 
e-mail o charakterze prywatnym, w 
której podaje sposoby na poprawę 
swojej sprawności, tworzy wypowiedź 
na temat wybranego klubu 
sportowego, pisze artykuł na temat 
poprawiania swojej sprawności 
fizycznej oraz artykuł na temat 
znaczenia sportów drużynowych – w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, 
w niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze do przyjaciela wiadomość 
e-mail o charakterze prywatnym, w 
której podaje sposoby na poprawę 
swojej sprawności, tworzy wypowiedź 
na temat wybranego klubu 
sportowego, pisze artykuł na temat 
poprawiania swojej sprawności 
fizycznej oraz artykuł na temat 
znaczenia sportów drużynowych – w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 
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 DZIAŁ 6 

CEL 
KSZTAŁCENIA WG 

PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ 

 OCENA 
 

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i 
słownictwo 

Wiedza i umiejętności ucznia 
spełniają wymagania na co 
najmniej ocenę bardzo dobrą,  
są efektem samodzielnej 
pracy i wynikają  
z indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (w tym m.in. 
słownictwo związane z 
przestrzeganiem prawa, polityką, 
nazwy przestępstw, przestępców i 
czynności, zwroty odnoszące się do 
dylematów moralnych, wyrażenia 
używane przy opisie ilustracji, zwroty 
łączące w rozprawce); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie stosuje 
czasowniki z przyimkiem rozdzielne i 
nierozdzielne, 3-wyrazowe 
czasowniki z przyimkiem, drugi 
okres warunkowy, could / might w 
zdaniach warunkowych, trzeci okres 
warunkowy, zdania wyrażające żal 
lub krytykę (I wish) oraz określenia 
ilości one of / the other / neither of / 
both of /none of; tworzy bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie wyrazy z 
przyrostkami -er/-ing. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 
6 (w tym m.in. słownictwo związane 
z przestrzeganiem prawa, polityką, 
nazwy przestępstw, przestępców i 
czynności, zwroty odnoszące się do 
dylematów moralnych, wyrażenia 
używane przy opisie ilustracji, zwroty 
łączące w rozprawce); na ogół 
poprawnie stosuje czasowniki z 
przyimkiem rozdzielne i 
nierozdzielne, 3-wyrazowe 
czasowniki z przyimkiem, drugi 
okres warunkowy, could / might w 
zdaniach warunkowych, trzeci okres 
warunkowy, zdania wyrażające żal 
lub krytykę (I wish) oraz określenia 
ilości one of / the other / neither of / 
both of /none of; tworzy bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie wyrazy z 
przyrostkami -er/-ing, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 
(w tym m.in. słownictwo związane z 
przestrzeganiem prawa, polityką, 
nazwy przestępstw, przestępców i 
czynności, zwroty odnoszące się do 
dylematów moralnych, wyrażenia 
używane przy opisie ilustracji, zwroty 
łączące w rozprawce); nie zawsze 
poprawnie stosuje czasowniki z 
przyimkiem rozdzielne i nierozdzielne, 
3-wyrazowe czasowniki z przyimkiem, 
drugi okres warunkowy, could / might 
w zdaniach warunkowych, trzeci okres 
warunkowy, zdania wyrażające żal lub 
krytykę (I wish) oraz określenia ilości 
one of / the other / neither of / both of 
/none of; tworzy bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie wyrazy z przyrostkami -er/-
ing, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (w tym m.in. słownictwo 
związane z przestrzeganiem prawa, 
polityką, nazwy przestępstw, 
przestępców i czynności, zwroty 
odnoszące się do dylematów 
moralnych, wyrażenia używane przy 
opisie ilustracji, zwroty łączące w 
rozprawce); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasowników z przyimkiem 
rozdzielnych i nierozdzielnych, 3-
wyrazowe czasowników z przyimkiem, 
drugiego okresu warunkowego, could / 
might w zdaniach warunkowych, 
trzeciego okresu warunkowego, zdań 
wyrażających żal lub krytykę (I wish) 
oraz określeń ilości one of / the other / 
neither of / both of /none of; tworzy 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
wyrazy z przyrostkami -er/-ing, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi ze 
słuchu 

 Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące dylematów moralnych, 
relacji wydarzeń, drobnych 
wykroczeń oraz ruchów społecznych 
w Wielkiej Brytanii; z łatwością 
określa kontekst wypowiedzi, 
poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi, porządkuje wydarzenia 
zgodnie z treścią, uzupełnia zdania,  
odpowiada na pytania, wskazuje 
właściwe informacje oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące dylematów moralnych, 
relacji wydarzeń, drobnych 
wykroczeń oraz ruchów społecznych 
w Wielkiej Brytanii, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół określa 
kontekst wypowiedzi, dobiera osoby 
do wypowiedzi, porządkuje 
wydarzenia zgodnie z treścią, 
uzupełnia zdania,  odpowiada na 
pytania, wskazuje właściwe 
informacje oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
dylematów moralnych, relacji 
wydarzeń, drobnych wykroczeń oraz 
ruchów społecznych w Wielkiej 
Brytanii, popełniając dość liczne błędy; 
często nie określa kontekstu 
wypowiedzi  oraz z trudnością dobiera 
osoby do wypowiedzi, porządkuje 
wydarzenia zgodnie z treścią, 
uzupełnia zdania,  odpowiada na 
pytania, wskazuje właściwe informacje 
oraz wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące dylematów 
moralnych, relacji wydarzeń, drobnych 
wykroczeń oraz ruchów społecznych w 
Wielkiej Brytanii, popełnia przy tym 
liczne błędy; bardzo często nie określa 
kontekstu wypowiedzi; nieudolnie 
dobiera osoby do wypowiedzi, 
porządkuje wydarzenia zgodnie z 
treścią, uzupełnia zdania,  odpowiada 
na pytania, wskazuje właściwe 
informacje oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 
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Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
dylematów moralnych oraz zmian 
prawnych w Wielkiej Brytanii; z 
łatwością określa główną myśl tekstu 
oraz odpowiada na pytania; 
bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących dylematów 
moralnych oraz zmian prawnych w 
Wielkiej Brytanii; na ogół poprawnie 
określa główną myśl tekstu oraz 
odpowiada na pytania; na ogół 
rozróżnia formalny i nieformalny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących dylematów moralnych 
oraz zmian prawnych w Wielkiej 
Brytanii, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie określa główną 
myśl tekstu oraz z trudnością 
odpowiada na pytania; często nie 
rozróżnia formalnego i nieformalnego 
stylu wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
dylematów moralnych oraz zmian 
prawnych w Wielkiej Brytanii, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
bardzo często nie określa głównej 
myśl tekstu oraz z bardzo dużą 
trudnością odpowiada na pytania; 
bardzo często nie rozróżnia 
formalnego i nieformalnego stylu 
wypowiedzi. 

 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej – 
opisywanie 
przedmiotów, 
miejsc, czynności 
 

Uczeń płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające dylematy moralne 
oraz ludzi walczących o swoje 
prawa, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając 
większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje 
przedstawiające dylematy moralne 
oraz ludzi walczących o swoje 
prawa, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje 
przedstawiające dylematy moralne 
oraz ludzi walczących o swoje prawa, 
stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy 
językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające dylematy moralne 
oraz ludzi walczących o swoje prawa, 
popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej –
opisywanie intencji, 
marzeń, nadziei i 
planów na 
przyszłość 

 

Uczeń w sposób płynny przewiduje 
oraz opisuje swoje plany na 
przyszłość związane z 
podróżowaniem, nie popełniając 
większych błędów gramatycznych. 

Uczeń przewiduje oraz opisuje 
swoje plany na przyszłość związane 
z podróżowaniem, popełniając 
drobne błędy gramatyczne. 

Uczeń przewiduje oraz opisuje swoje 
plany na przyszłość związane z 
podróżowaniem, popełniając błędy, 
które częściowo zaburzają 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie przewiduje oraz 
opisuje swoje plany na przyszłość 
związane z podróżowaniem, 
popełniając błędy, które znacznie 
zaburzają zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

 Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
spędzania wakacji pod namiotem 
oraz różnych źródeł energii, 
przedstawiając wady i zalety takich 
rozwiązań, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat spędzania wakacji 
pod namiotem oraz różnych źródeł 
energii, przedstawiając wady i zalety 
takich rozwiązań, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
spędzania wakacji pod namiotem oraz 
różnych źródeł energii, przedstawiając 
wady i zalety takich rozwiązań, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię 
na temat spędzania wakacji pod 
namiotem oraz różnych źródeł energii, 
przedstawiając wady i zalety takich 
rozwiązań, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 

Reagowanie na 
wypowiedzi – 
uzyskiwanie i 
przekazywanie 
informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń w sposób płynny prosi o 
informacje i/lub udziela informacji 
dotyczących przygotowań do 
podróży i środowiska naturalnego; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub 
udziela informacji dotyczących 
przygotowań do podróży i 
środowiska naturalnego, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub udziela 
informacji dotyczących przygotowań 
do podróży i środowiska naturalnego, 
popełniając liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o informacje 
i/lub udziela informacji dotyczących 
przygotowań do podróży i środowiska 
naturalnego, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 
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Reagowanie na 
wypowiedzi – 
proponowanie, 
przyjmowanie i 
odrzucanie 
propozycji; 
prowadzenie 
prostych negocjacji 

Uczeń swobodnie proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje na 
temat organizacji określonego 
wydarzenia z przyszłości i 
przygotowań do podróży oraz 
proponuje rozwiązania 
usprawniające życie w mieście w 
kontekście ochrony środowiska; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje na temat 
organizacji określonego wydarzenia 
z przyszłości i przygotowań do 
podróży oraz proponuje rozwiązania 
usprawniające życie w mieście w 
kontekście ochrony środowiska; 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje na temat organizacji 
określonego wydarzenia z przyszłości i 
przygotowań do podróży oraz 
proponuje rozwiązania usprawniające 
życie w mieście w kontekście ochrony 
środowiska, popełniając dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje, przyjmuje 
i odrzuca propozycje na temat 
organizacji określonego wydarzenia z 
przyszłości i przygotowań do podróży 
oraz proponuje rozwiązania 
usprawniające życie w mieście w 
kontekście ochrony środowiska, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej – wpis na 
blogu 

 Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
odwiedzonych lub wartych 
odwiedzenia obiektów 
geograficznych oraz wpisu na bogu 
na temat wyprawy na kemping, wad 
i zalet posiadania samochodów 
elektrycznych oraz używania 
plastikowych toreb w 
supermarketach, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w 
formie opisu odwiedzonych lub 
wartych odwiedzenia obiektów 
geograficznych oraz wpisu na bogu 
na temat wyprawy na kemping, wad 
i zalet posiadania samochodów 
elektrycznych oraz używania 
plastikowych toreb w 
supermarketach, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
odwiedzonych lub wartych 
odwiedzenia obiektów geograficznych 
oraz wpisu na bogu na temat wyprawy 
na kemping, wad i zalet posiadania 
samochodów elektrycznych oraz 
używania plastikowych toreb w 
supermarketach, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
odwiedzonych lub wartych 
odwiedzenia obiektów geograficznych 
oraz wpisu na bogu na temat wyprawy 
na kemping, wad i zalet posiadania 
samochodów elektrycznych oraz 
używania plastikowych toreb w 
supermarketach, zbudowaną z 
trudnych do powiązania fragmentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Repetytorium maturzysty - poziom rozszerzony 
 

Wiedza i umiejętności 

wg podstawy 

programowej 

OCENA 

CELUJĄCA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

SŁOWNICTWO  

I GRAMATYKA  

Wiedza i umiejętności 
ucznia spełniają 
wymagania  
na co najmniej ocenę 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo  

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 

Uczeń częściowo zna podstawowe/ 
dość zaawansowane słownictwo  
w zakresie tematu MIEJSCE 

Uczeń słabo zna podstawowe/ 
dość zaawansowane słownictwo  
w zakresie tematu MIEJSCE 
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(Znajomość środków 

językowych) 
 

bardzo dobrą,  
są efektem samodzielnej 
pracy i wynikają  
z indywidualnych 
zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 

w zakresie tematu MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA i poprawnie się 
nim posługuje się: dom i jego 
okolica, pomieszczenia i 
wyposażenie domu, prace 
domowe, wynajmowanie, kupno i 
sprzedaż mieszkania, 
przeprowadzka  
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 
2. 
-bardzo dobrze zna zasady 
tworzenia i użycia czasów 
przeszłych (past simple, past 
continuous, past perfect, past 
perfect continuous) oraz 
konstrukcji used to i poprawnie 
stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących  
i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przeszłych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość 
w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

zaawansowanym słownictwem  
w zakresie tematu MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA: dom i jego 
okolica, pomieszczenia  
i wyposażenie domu, prace 
domowe, wynajmowanie, kupno  
i sprzedaż mieszkania, 
przeprowadzka  
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 
2. 
- dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past 
simple, past continuous, past 
perfect, past perfect continuous) 
oraz konstrukcji used to i na ogół 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przeszłych 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość 
w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

ZAMIESZKANIA i posługuje się nim, 
często popełniając błędy: dom i jego 
okolica, pomieszczenia i wyposażenie 
domu, prace domowe, wynajmowanie, 
kupno i sprzedaż mieszkania, 
przeprowadzka  
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2. 
- częściowo zna zasady tworzenia  
i użycia czasów przeszłych (past simple, 
past continuous, past perfect, past 
perfect continuous) oraz konstrukcji 
used to i często popełniając błędy 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przeszłych 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

ZAMIESZKANIA i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne 
błędy: dom i jego okolica, 
pomieszczenia i wyposażenie 
domu, prace domowe, 
wynajmowanie, kupno i sprzedaż 
mieszkania, przeprowadzka  
- popełniając liczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne  
z rozdziału 2. 
- słabo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past 
simple, past continuous, past 
perfect, past perfect continuous) 
oraz konstrukcji used to i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przeszłych 
-popełniając liczne błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

MÓWIENIE: 

(Tworzenie wypowiedzi 

ustnych,  

 Uczeń poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 

Uczeń na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktury 

gramatyczne (lub popełniając 

Uczeń często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 
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Reagowanie ustne, 

Przetwarzanie ustne 

tekstu) 

popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

• odgrywa rolę (bierze udział 

w rozmowie dotyczącej 

wynajęcia mieszkania), 

odnosząc się do podanycyh 

kwestii i szczegółowo je 

rozwijając je, 

• szczegółowo opisuje 

ilustrację i udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

rozwinięte argumenty na 

jego poparcie 

• szczegółowo wypowiada się 

na podstawie materiału 

stymulującego: dokonuje 

wyboru prezentu do nowego 

mieszkania i szczegółowo go 

uzasadnia oraz udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi na dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

Ponadto poprawnie, stosując 
szeroki zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

• odgrywa rolę (bierze udział 

w rozmowie dotyczącej 

wynajęcia mieszkania), 

odnosząc się do podanycyh 

kwestii i rozwijając je, 

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

argumenty na jego 

poparcie 

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru prezentu 

do nowego mieszkania i go 

uzasadnia oraz udziela 

odpowiedzi na dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 

stosując, zadowalający zakres 

słownictwa i struktury 

gramatyczne (lub popełniając 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

• odgrywa rolę (bierze udział w 

rozmowie dotyczącej wynajęcia 

mieszkania), częsciowo odnosząc 

się do podanycyh kwestii i je 

rozwijając 

• opisuje ilustrację i udziela 

nierozwiniętych odpowiedzi na 

trzy pytania związane z jej 

tematyką,  

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: dokonuje 

wyboru prezentu do nowego 

mieszkania i częściowo go 

uzasadnia oraz udziela niepełnych 

odpowiedzi na dwa pytania 

• częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• odgrywa rolę (bierze udział w 

rozmowie dotyczącej 

wynajęcia mieszkania), 

odnosząc się do niektórych 

podanycyh kwestii  

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na niektóre 

pytania związane z jej 

tematyką,  

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru prezentu do 

nowego mieszkania  

• przekazuje w języku 

angielskim niektóre 

informacje sformułowane w 

języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

 • opisuje swoje miejsca zamieszkania 

• wypowiada się na temat wykonywanych w domu prac 
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• pyta i odpowiada na pytania związane z dzieleniem z kimś mieszkania oraz wynajmowaniem mieszkania 

• wypowiada się na temat zalet i wad rożnych miejsc zamieszkani 

• wypowiada się na temat wykonywania w domu różnych prac oraz podziału obowiązków domowych w swoim domu 

• opisuje pomieszczenia w swoim domu 

• wypowiada się na temat przedmiotów codziennego użytku, które znajdują się w domu oraz kwestii związanych ze zmianą miejsca zamieszkania 

• wypowiada się na temat cech osób zamieszkujących pokoje przedstawione na ilustracjach oraz utrzymywania porządku w domu 

•  wypowiada się na temat przebywania poza domem, wyjazdów w ramach wymiany oraz miejsc w Polsce, które są warte odwiedzenia 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

USTNYCH 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte  
w wysłuchanej wypowiedzi  
i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
- dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(dobieranie), 
- zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

wysłuchanej wypowiedzi i na 

ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy:  

- dopasowuje wysłuchane 

wypowiedzi do podanych zdań 

(dobieranie), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w wysłuchanej wypowiedzi  

i, często popełniając błędy: 

dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 

do podanych zdań (dobieranie), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości (wybór 

wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedzi i z trudnością, 

popełniając liczne błędy: 

- dopasowuje wysłuchane 

wypowiedzi do podanych zdań 

(dobieranie), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI 

PISEMNYCH 

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie), 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście i na ogół 
poprawnie, popełniając nieliczne 
błędy: 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie), 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie) 
 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i, 
często popełniając błędy: 
- dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(dobieranie), 
- dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście  
i, z trudnością, popełniając liczne 
błędy: 
-  dopasowuje zdania do luk  
w tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie), 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie) 
 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 

pisemnych,  

Reagowanie pisemne, 

 Uczeń poprawnie stosując 

szeroki zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych (lub 

popełniając sporadyczne błędy 

nie zakłócające komunikacji): 

Uczeń, na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (popełniając 

Uczeń stosując ograniczony zakres 

słownictwa i struktur gramatycznych i 

często popełniając błędy zakłócające 

komunikację: 

Uczeń z trudnością, stosując 

bardzo ograniczony zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 
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Przetwarzanie pisemne 

tekstu) 

- pisze spójną i logiczną 

wiadomość e-mail dotyczącą 

pobytu w Anglii, uwzględniając i 

szczegółowo rozwijając podane 

kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze spójny i logiczny list do 

władz lokalnych na temat złego 

stanu budynku i propozycji 

poprawy sytuacji, w którym 

szczegółowo omawia oba 

elementy tematu oraz zachowuje 

właściwą formę i styl wypowiedzi 
 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 

logiczną wiadomość e-mail 

dotyczącą pobytu w Anglii, 

uwzględniając i rozwijając 

podane kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze w większości spójny i 

logiczny list do władz lokalnych 

na temat złego stanu budynku i 

propozycji poprawy sytuacji, w 

którym omawia oba elementy 

tematu oraz zwykle zachowuje 

właściwą formę i styl wypowiedzi 

- pisze miejscami niespójną i 

nielogiczną wiadomość e-mail 

dotyczącą pobytu w Anglii, częściowo 

uwzględniając i rozwijając podane 

kwestie 

- częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze miejscami niespójny i 

nielogiczny list do władz lokalnych na 

temat złego stanu budynku i propozycji 

poprawy sytuacji, w którym częściowo 

omawia oba elementy tematu i 

częściowo zachowuje właściwą formę i 

styl wypowiedzi 
 

komunikację, z pomocą 

nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu niespójną 

i chaotyczną wiadomość e-mail 

dotyczącą pobytu w Anglii, 

uwzględniając i rozwijając niektóre 

podane kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

niektóre informacje sformułowane 

w języku polskim, 

- pisze w dużym stopniu niespójny 

i nielogiczny list do władz 

lokalnych na temat złego stanu 

budynku i propozycji poprawy 

sytuacji, w którym omawia 

niektóre elementy tematu, w 

niewielkim stopniu zachowując 

właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

 

Wiedza i umiejętności 

wg podstawy 

programowej 

OCENA  

CELUJĄCA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

SŁOWNICTWO  

I GRAMATYKA  

(Znajomość środków 

językowych) 
 

Wiedza i umiejętności 

ucznia spełniają 

wymagania  

na co najmniej ocenę 

bardzo dobrą,  

są efektem samodzielnej 

pracy i wynikają  

z indywidualnych 

zainteresowań. 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo  
w zakresie tematu ZDROWIE  
i poprawnie się nim posługuje 
się: tryb życia, samopoczucie, 
choroby, ich objawy i leczenie, 
niepełnosprawność, uzależnienia, 
pierwsza pomoc w nagłych 
wypadkach, 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ZDROWIE:  
tryb życia, samopoczucie, 
choroby, ich objawy i leczenie, 
niepełnosprawność, uzależnienia, 
pierwsza pomoc w nagłych 
wypadkach, 

Uczeń częściowo zna podstawowe / 
dość zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZDROWIE i posługuje 
się nim, często popełniając błędy:  
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11.: 
tryb życia, samopoczucie, choroby, ich 
objawy i leczenie, niepełnosprawność, 
uzależnienia, pierwsza pomoc w 
nagłych wypadkach, 

Uczeń słabo zna podstawowe / 
dość zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZDROWIE i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy:  
tryb życia, samopoczucie, choroby, 
ich objawy i leczenie, 
niepełnosprawność, uzależnienia, 
pierwsza pomoc w nagłych 
wypadkach, 
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Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 

- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 
11., 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
zdań twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, 
próśb i poleceń w mowie zależnej 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające 
znajomość mowy zależnej 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość 
w miarę rozwiniętego/ bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
parafraza zdań) 

- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne  
z rozdziału 11., 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, 
próśb i poleceń w mowie zależnej 
i stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość mowy 
zależnej 
- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę 
rozwiniętego/ bogatego zasobu 
środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
parafraza zdań) 

- częściowo zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i pytających 
w mowie zależnej, próśb i poleceń w 
mowie zależnej i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
mowy zależnej 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

- popełniając liczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 11 
- słabo zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, próśb 
i poleceń w mowie zależnej i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość mowy zależnej 
- popełniając liczne błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 

ustnych,  

Reagowanie ustne, 

Przetwarzanie ustne 

tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

• odgrywa rolę (umawia 

wizytę u lekarza, bierze 

udział w rozmowie na temat 

projektu dotyczącego 

zdrowego stylu życia oraz na 

temat organizacji szkolnego 

dnia pomocy 

niepełnosprawnym), 

odnosząc się do podanycyh 

Uczeń na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

nieliczne błędy, nie zakłócające 

komunikacji): 

• odgrywa rolę (umawia 

wizytę u lekarza, bierze 

udział w rozmowie na temat 

projektu dotyczącego 

zdrowego stylu życia oraz na 

temat organizacji szkolnego 

dnia pomocy 

niepełnosprawnym), 

Uczeń często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• odgrywa rolę (umawia wizytę u 

lekarza, bierze udział w rozmowie 

na temat projektu dotyczącego 

zdrowego stylu życia oraz na 

temat organizacji szkolnego dnia 

pomocy niepełnosprawnym), 

częsciowo odnosząc się do 

podanycyh kwestii i częsciowo je 

rozwijając 

• opisuje ilustrację i udziela 

nierozwiniętych odpowiedzi na 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• odgrywa rolę (umawia wizytę 

u lekarza, bierze udział w 

rozmowie na temat projektu 

dotyczącego zdrowego stylu 

życia oraz na temat organizacji 

szkolnego dnia pomocy 

niepełnosprawnym), odnosząc 

się do niektórych podanycyh 

kwestii  
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kwestii i szczegółowo je 

rozwijając  

• szczegółowo opisuje 

ilustrację i udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

rozwinięte argumenty na 

jego poparcie 

• szczegółowo wypowiada się 

na podstawie materiału 

stymulującego: dokonuje 

wyboru warsztatów 

specjalistycznych i 

szczegółowo go uzasadnia 

oraz udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi na dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

Ponadto poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

odnosząc się do podanycyh 

kwestii i rozwijając je, 

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

argumenty na jego 

poparcie 

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru 

warsztatów 

specjalistycznych i go 

uzasadnia oraz udziela 

odpowiedzi na dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

nieliczne błędy, nie zakłócające 

komunikacji): 

trzy pytania związane z jej 

tematyką,  

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: dokonuje 

wyboru warsztatów 

specjalistycznych i częściowo go 

uzasadnia oraz udziela niepełnych 

odpowiedzi na dwa pytania 

• częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na niektóre 

pytania związane z jej 

tematyką,  

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru warsztatów 

specjalistycznych 

• przekazuje w języku 

angielskim niektóre 

informacje sformułowane w 

języku polskim 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

 • prosi o radę na temat problemu zdrowotnego i udziela jej 

• wypowiada się na temat zdrowego stylu życia 

• wypowiada się na temat różnych sposobów na utrzymywanie dobrej kondycji 

• opisuje stresującą sytuację 

• wypowiada się na temat stresu i radzenia sobie z nim 

• wypowiada się na temat medycznych seriali telewizyjnych 

• opisuje sytuację, w której zemdlał 
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• wypowiada się na temat roli snu 

• opisuje sposoby radzenia sobie z z przeziębieniem 

• wypowiada się na temat zawodu lekarza i pielęgniarki 

• wypowiada się na temat zmian, dzięki którym szpitale byłyby bardziej przyjazne dla chorych i odwiedzających 

• przedstawia opinię na temat roli pozytywnego myślenia w walce z chorobą 

• opisuje sytuację, kiedy ominęło go coś ważnego z powodu choroby 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

USTNYCH 

  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w 
wysłuchanej wypowiedzi i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
- wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 
oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny), 
- dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

wysłuchanej wypowiedzi i na 

ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy: 

- wskazuje zdania prawdziwe i 

fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

oraz zaznacza właściwą 

odpowiedź spośród podanych 

możliwości (wybór wielokrotny), 

- dopasowuje wysłuchane 

wypowiedzi do podanych zdań 

(dobieranie) oraz zaznacza 

właściwą odpowiedź spośród 

podanych możliwości (wybór 

wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 

i, często popełniając błędy: 

- wskazuje zdania prawdziwe i 

fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz 

zaznacza właściwą odpowiedź spośród 

podanych możliwości (wybór 

wielokrotny), 

- dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 

do podanych zdań (dobieranie) oraz 

zaznacza właściwą odpowiedź spośród 

podanych możliwości (wybór 

wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedzi i z trudnością, 

popełniając liczne błędy: 

- wskazuje zdania prawdziwe i 

fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

oraz zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny), 

- dopasowuje wysłuchane 

wypowiedzi do podanych zdań 

(dobieranie) oraz zaznacza 

właściwą odpowiedź spośród 

podanych możliwości (wybór 

wielokrotny) 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI 

PISEMNYCH 

 Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie), 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i na ogół 

poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy: 

- dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie), 

- dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w przeczytanym tekście i, 

często popełniając błędy: 

-  dopasowuje zdania do luk w tekście 

tak, aby tworzył logiczną całość 

(dobieranie), 

- dopasowuje zdania do luk w tekście 

tak, aby tworzył logiczną całość 

(dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w 

przeczytanym tekście  

i, z trudnością, popełniając liczne 

błędy: 

- dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie), 

- dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie) 
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PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 

pisemnych,  

Reagowanie pisemne, 

Przetwarzanie pisemne 

tekstu) 

 

Uczeń poprawnie stosując 

szeroki zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych (lub 

popełniając sporadyczne błędy 

nie zakłócające komunikacji): 

- pisze spójną i logiczną 

wiadomość e-mail na temat 

nieobecności w szkole z powodu 

choroby oraz list do kolegi na 

temat wprowadzania zmian w 

stylu życia, uwzględniając i 

szczegółowo rozwijając podane 

kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze spójne i logiczne listy 

formalne (list do dyrektora 

przychodni oraz do organizatora 

kursu,) w których szczegółowo 

omawia oba elementy tematu oraz 

zachowuje właściwą formę 

 i styl wypowiedzi. 

Uczeń, na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (popełniając 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 

logiczną wiadomość e-mail na 

temat nieobecności w szkole z 

powodu choroby oraz list do 

kolegi na temat wprowadzania 

zmian w stylu życia, 

uwzględniając i rozwijając 

podane kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze w większości spójne i 

logiczne listy formalne (list do 

dyrektora przychodni oraz do 

organizatora kursu), w których 

omawia oba elementy tematu oraz 

zwykle zachowuje właściwą 

formę i styl wypowiedzi. 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 

słownictwa i struktur gramatycznych i 

często popełniając błędy zakłócające 

komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 

nielogiczną wiadomość e-mail na temat 

nieobecności w szkole z powodu 

choroby oraz list do kolegi na temat 

wprowadzania zmian w stylu życia, 

częściowo uwzględniając i rozwijając 

podane kwestie 

- częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze miejscami niespójne i 

nielogiczne listy formalne (list do 

dyrektora przychodni oraz do 

organizatora kursu), w których 

częściowo omawia oba elementy 

tematu i częściowo zachowuje 

właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością, stosując 

bardzo ograniczony zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, z pomocą 

nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu niespójną 

i chaotyczną wiadomość e-mail na 

temat nieobecności w szkole z 

powodu choroby oraz list do kolegi 

na temat wprowadzania zmian w 

stylu życia, uwzględniając i 

rozwijając niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

niektóre informacje sformułowane 

w języku polskim, 

pisze w dużym stopniu niespójne i 

nielogiczne listy formalne  

(list do dyrektora przychodni oraz 

do organizatora kursu), w których 

omawia niektóre elementy tematu, 

w niewielkim stopniu zachowując 

właściwą formę i styl wypowiedzi. 
 

 

Wiedza i umiejętności 

wg podstawy 

programowej 

OCENA  

CELUJĄCA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

SŁOWNICTWO  

I GRAMATYKA  

(Znajomość środków 

językowych) 
 

Wiedza i umiejętności 

ucznia spełniają 

wymagania  

na co najmniej ocenę 

bardzo dobrą,  

są efektem samodzielnej 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE 
I TUTYSTYKA i poprawnie się nim 
posługuje się: środki transportu i 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE 
I TURYSTYKA: środki transportu i 

Uczeń częściowo zna podstawowe / 
dość zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i posługuje się nim, często 
popełniając błędy: środki transportu i 

korzystanie z nich, orientacja w 

Uczeń słabo zna podstawowe / 
dość zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne 
błędy: środki transportu i 
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pracy i wynikają  

z indywidualnych 

zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 

korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, baza noclegowa, 
wycieczki, zwiedzanie, awarie i 
wypadki w podróży, ruch 
uliczny, 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przyimków, czasowników 
frazowych przechodnich i 
nieprzechodnich i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przyimków, 
czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość 
w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny, 
słowotwórstwo) 

korzystanie z nich, orientacja 
w terenie, baza noclegowa, 
wycieczki, zwiedzanie, awarie i 
wypadki w podróży, ruch 
uliczny, 
- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne  
z rozdziału 8 
- dobrze zna zasady użycia 
przyimków, czasowników 
frazowych przechodnich i 
nieprzechodnich i stosuje je na 
ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przyimków, czasowników 
frazowych przechodnich i 
nieprzechodnich 
- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny, 
słowotwórstwo) 

terenie, baza noclegowa, wycieczki, 
zwiedzanie, awarie i wypadki w 
podróży, ruch uliczny, 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 
- częściowo zna zasady użycia 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

korzystanie z nich, orientacja w 
terenie, baza noclegowa, 
wycieczki, zwiedzanie, awarie i 
wypadki w podróży, ruch 
uliczny, 
- popełniając liczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 8 
- słabo zna zasady użycia 
przyimków, czasowników 
frazowych przechodnich i 
nieprzechodnich i stosuje je 
popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przyimków, 
czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
-popełniając liczne błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny, 
słowotwórstwo) 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 

ustnych,  

Reagowanie ustne, 

Przetwarzanie ustne 

tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując 

szeroki zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych (lub 

popełniając sporadyczne błędy 

nie zakłócające komunikacji): 

• odgrywa rolę (bierze udział 

w rozmowie w biurze 

podróży oraz w rozmowie na 

temat wyjazdu 

Uczeń na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

nieliczne błędy, nie zakłócające 

komunikacji): 

• odgrywa rolę (bierze udział 

w rozmowie w biurze 

podróży oraz w rozmowie na 

Uczeń często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• odgrywa rolę (bierze udział w 

rozmowie w biurze podróży oraz 

w rozmowie na temat wyjazdu 

wakacyjnego), częsciowo 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• odgrywa rolę (bierze udział w 

rozmowie w biurze podróży 

oraz w rozmowie na temat 
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wakacyjnego), odnosząc się 

do podanycyh kwestii i 

szczegółowo je rozwijając 

• szczegółowo opisuje 

ilustrację i udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

rozwinięte argumenty na 

jego poparcie 

• szczegółowo wypowiada się 

na podstawie materiału 

stymulującego: dokonuje 

wyboru nagrody w konkursie 

i szczegółowo go uzasadnia 

oraz udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi na dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

Ponadto poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

temat wyjazdu 

wakacyjnego), odnosząc się 

do podanycyh kwestii i 

rozwijając je, 

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

argumenty na jego 

poparcie 

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru nagrody w 

konkursie i go uzasadnia 

oraz udziela odpowiedzi na 

dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 

stosując, zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (lub popełniając 

nieliczne błędy, nie zakłócające 

komunikacji): 

odnosząc się do podanycyh kwestii 

i częsciowo je rozwijając 

• opisuje ilustrację i udziela 

nierozwiniętych odpowiedzi na 

trzy pytania związane z jej 

tematyką,  

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: dokonuje 

wyboru nagrody w konkursie i 

częściowo go uzasadnia oraz 

udziela niepełnych odpowiedzi na 

dwa pytania 

• częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 
 

wyjazdu wakacyjnego), 

odnosząc się do niektórych 

podanycyh kwestii  

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na  niektóre 

pytania związane z jej 

tematyką,  

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru nagrody w 

konkursie 

• przekazuje w języku 

angielskim niektóre 

informacje sformułowane w 

języku polskim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

 • wypowiada się na temat wymarzonych wakacji 

• reaguje na wypowiedzi dotyczące wakacji 

• wypowiada się na temat różnych form transportu, wyjazdów ekstremalnych oraz podróżowania 

•  relacjonuje historię podróży, wykorzystując podane podpowiedzi 

• wypowiada się na temat czynników, które mogą zepsuć wakacje nad morzem 

• opisuje miejsce, w które warto pojechać oraz miejsca atrakcyjne turystycznie 

• wypowiada się na temat miejsc, które chciałby odwiedzić oraz miejsc, do których nie chciałby pojechać 

• wypowiada się na temat Polski jako miejsca atrakcyjnego dla turystów 
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• wypowiada się na temat dobrych i złych stron nocowania pod namiotem oraz w hotelu 

• wypowiada się na temat swojego najgorszego wyjazdu wakacyjnego oraz wyjazdów zorganizowanych i podróżowania na własną rękę 
 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

USTNYCH 

  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte  
w wysłuchanej wypowiedzi i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
- dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(dobieranie), 
- zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

wysłuchanej wypowiedzi i na 

ogół poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy: 

- dopasowuje wysłuchane 

wypowiedzi do podanych zdań 

(dobieranie), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 

i, często popełniając błędy: 

- dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 

do podanych zdań (dobieranie), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości (wybór 

wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedzi i z trudnością, 

popełniając liczne błędy: 

- dopasowuje wysłuchane 

wypowiedzi do podanych zdań 

(dobieranie), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI 

PISEMNYCH 

 Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
- dopasowuje zdania do luk  
w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (dobieranie), 
- dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (dobieranie) 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i na ogół 

poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy: 

- dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie), 

- dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w przeczytanym tekście i, 

często popełniając błędy: 

- dopasowuje zdania do luk  

w tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie), 

- dopasowuje zdania do luk w tekście 

tak, aby tworzył logiczną całość 

(dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w 

przeczytanym tekście i,  

z trudnością, popełniając liczne 

błędy dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie), 

- dopasowuje zdania do luk w 

tekście tak, aby tworzył logiczną 

całość (dobieranie) 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 

pisemnych,  

Reagowanie pisemne, 

Przetwarzanie pisemne 

tekstu) 

 

Uczeń poprawnie stosując 

szeroki zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych (lub 

popełniając sporadyczne błędy 

nie zakłócające komunikacji): 

- pisze spójną i logiczną 

wiadomość na blogu na temat 

swojego wyjazdu wakacyjnego, 

uwzględniając i szczegółowo 

rozwijając podane kwestie 

Uczeń, na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (popełniając 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 

logiczną wiadomość na blogu na 

temat swojego wyjazdu 

Uczeń stosując ograniczony zakres 

słownictwa i struktur gramatycznych  

i często popełniając błędy zakłócające 

komunikację: 

- pisze miejscami niespójną  

i nielogiczną wiadomość na blogu  

na temat swojego wyjazdu 

wakacyjnego, częściowo uwzględniając 

i rozwijając podane kwestie 

Uczeń z trudnością, stosując 

bardzo ograniczony zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, z pomocą 

nauczyciela: 

- pisze w dużym stopniu niespójną 

i chaotyczną wiadomość na blogu 

na temat swojego wyjazdu 
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- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze spójny i logiczny list  

do biura podróży na temat 

zorganizowanych wakacji,  

w którym szczegółowo omawia 

oba elementy tematu oraz 

zachowuje właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

 

wakacyjnego, uwzględniając i 

rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze w większości spójny i 

logiczny list do biura podróży na 

temat zorganizowanych wakacji, 

w którym omawia oba elementy 

tematu oraz zwykle zachowuje 

właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 
 

- częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje sformułowane  

w języku polskim, 

- pisze miejscami niespójny  

i nielogiczny list do biura podróży na 

temat zorganizowanych wakacji,  

w którym częściowo omawia oba 

elementy tematu i częściowo zachowuje 

właściwą formę i styl wypowiedzi 
 

wakacyjnego, uwzględniając i 

rozwijając niektóre podane kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

niektóre informacje sformułowane 

w języku polskim, 

- pisze w dużym stopniu niespójny 

i nielogiczny list do biura podróży 

na temat zorganizowanych wakacji, 

w którym omawia niektóre 

elementy tematu, w niewielkim 

stopniu zachowując właściwą 

formę i styl wypowiedzi. 
 

 

Wiedza i umiejętności 

wg podstawy 

programowej 

OCENA  

CELUJĄCA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

SŁOWNICTWO  

I GRAMATYKA  

(Znajomość środków 

językowych) 
 

Wiedza i umiejętności 

ucznia spełniają 

wymagania  

na co najmniej ocenę 

bardzo dobrą,  

są efektem samodzielnej 

pracy i wynikają  

z indywidualnych 

zainteresowań. 

Uczeń odnosi sukcesy  
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych. 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu EDUKACJA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
szkoła i jej pomieszczenia, 
przedmioty nauczania, uczenie 
się – w tym uczenie się przez 
całe życie, przybory szkolne, 
oceny szkolne, życie szkoły, 
zajęcia pozalekcyjne, system 
oświaty 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału  
-bardzo dobrze zna zasady 
tworzenia i użycia czasów perfect 
(present perfect simple, present 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu EDUKACJA:  
szkoła i jej pomieszczenia, 
przedmioty nauczania, uczenie 
się – w tym uczenie się przez 
całe życie, przybory szkolne, 
oceny szkolne, życie szkoły, 
zajęcia pozalekcyjne, system 
oświaty, 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 
- dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present 
perfect simple, present perfect 

Uczeń częściowo zna podstawowe / 
dość zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu EDUKACJA i posługuje 
się nim, często popełniając błędy:  
szkoła i jej pomieszczenia, 
przedmioty nauczania, uczenie się – 
w tym uczenie się przez całe życie, 
przybory szkolne, oceny szkolne, 
życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, 
system oświaty, 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i często popełniając błędy 

Uczeń słabo zna podstawowe / 
dość zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu EDUKACJA  
i z trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy:  
szkoła i jej pomieszczenia, 
przedmioty nauczania, uczenie 
się – w tym uczenie się przez 
całe życie, przybory szkolne, 
oceny szkolne, życie szkoły, 
zajęcia pozalekcyjne, system 
oświaty, 
- popełniając liczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 3 
- słabo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present 
perfect simple, present perfect 
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perfect continuous, past perfect 
simple, past perfect continuous) i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów perfect 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość 
w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie par 
zdań jednym wyrazem, 
uzupełnianie luk podanymi 
wyrazami) 

continuous, past perfect simple, 
past perfect continuous) i na ogół 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
perfect 
- na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/ bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie par 
zdań jednym wyrazem, 
uzupełnianie luk podanymi 
wyrazami) 
 

stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów perfect 
- często popełniając błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie par 
zdań jednym wyrazem, uzupełnianie 
luk podanymi wyrazami) 

continuous, past perfect simple, 
past perfect continuous) i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów perfect 
-popełniając liczne błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie par zdań 
jednym wyrazem, uzupełnianie luk 
podanymi wyrazami) 

MÓWIENIE 

(Tworzenie wypowiedzi 

ustnych,  

Reagowanie ustne, 

Przetwarzanie ustne 

tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

• odgrywa rolę (bierze udział 

w rozmowie na temat życia 

szkoły oraz rozmowie na 

temat imprezy szkolnej), 

odnosząc się do podanycyh 

kwestii i szczegółowo je 

rozwijając, 

• szczegółowo opisuje 

ilustrację i udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

Uczeń na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktury 

gramatycznych (lub popełniając 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

• odgrywa rolę (bierze udział 

w rozmowie na temat życia 

szkoły oraz rozmowie na 

temat imprezy szkolnej), 

odnosząc się do podanycyh 

kwestii i rozwijając je, 

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na trzy pytania 

związane z jej tematyką, a 

także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

Uczeń często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• odgrywa rolę (bierze udział w 

rozmowie na temat życia szkoły 

oraz rozmowie na temat imprezy 

szkolnej), częsciowo odnosząc się 

do podanycyh kwestii i częściowo 

je rozwijając 

• opisuje ilustrację i udziela 

nierozwiniętych odpowiedzi  na 

trzy pytania związane z jej 

tematyką,  

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: dokonuje 

wyboru nagrody za osiągnięcia 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• odgrywa rolę (bierze udział w 

rozmowie na temat życia 

szkoły oraz rozmowie na temat 

imprezy szkolnej), odnosząc 

się do niektórych podanycyh 

kwestii  

• opisuje ilustrację i udziela 

odpowiedzi a na niektóre 

pytania związane z jej 

tematyką,  
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także logicznie uzasadnia 

swoje stanowisko i podaje 

rozwinięte argumenty na 

jego poparcie 

• szczegółowo wypowiada się 

na podstawie materiału 

stymulującego: dokonuje 

wyboru nagrody za 

osiągnięcia szkolne oraz 

dokonuje wyboru 

preferowanej formy 

powtarzania materiału i 

szczegółowo je uzasadnia 

oraz udziela 

wyczerpujących 

odpowiedzi na dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

Ponadto poprawnie stosując 
szeroki zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 

argumenty na jego 

poparcie 

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru nagrody za 

osiągnięcia szkolne oraz 

dokonuje wyboru 

preferowanej formy 

powtarzania materiału i je 

uzasadnia oraz udziela 

odpowiedzi na dwa pytania 

• przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku 

polskim 

 

 

 

 

 

 

Ponadto na ogół poprawnie 

stosując, zadowalający zakres 

słownictwa i struktury 

gramatyczne (lub popełniając 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

szkolne oraz dokonuje wyboru 

preferowanej formy powtarzania 

materiału i częściowo je uzasadnia 

oraz udziela niepełnych 

odpowiedzi na dwa pytania 

• częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje 

sformułowane w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto często popełniając błędy 

zakłócające komunikację, stosując 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

• wypowiada się na podstawie 

materiału stymulującego: 

dokonuje wyboru nagrody za 

osiągnięcia szkolne oraz 

dokonuje wyboru 

preferowanej formy 

powtarzania materiału 

• przekazuje w języku 

angielskim niektóre 

informacje sformułowane w 

języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 

trudnością, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, stosując bardzo 

ograniczony zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych: 

 • wypowiada się na temat przedmiotów szkolnych, których warto się uczyć oraz zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy 

• opisuje zdobyte nagrody i uzyskane osiągnięcia 

• opisuje swoje odczucia na temat szkoły oraz wyraża opinię na temat szkół, do których kiedyś uczęszczał 

• pyta i odpowiada na pytania dotyczące testów i egzaminów szkolnych oraz zadań domowych 

• wypowiada się na temat swojej szkoły i stosowanych metod nauczania oraz różnych form uczenia się 

• wypowiada się na temat przygotowania  uczniów do matury i motywowania ich do nauki 

• wypowiada się na temat kar dla uczniów, którzy spóźniają się do szkoły lub wagarują 

• wypowiada się na temat udziału w zajęciach dodatkowych w szkole oraz nietypowych kursów, które mogłyby zainteresować młodych ludzi 

• wypowiada się na temat korzystania z doświadczeń innych uczniów oraz na temat przygotowania uczniów do matury i motywowania ich do nauki 

• wypowiada się na temat uczenia się w dużych grupach oraz preferowanej wielkości grup w szkole 
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wypowiada się na temat swoich wspomnień związanych z rozpoczęciem nauki w szkole 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI  

USTNYCH 

  

Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte  
w wysłuchanej wypowiedzi  
i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
- zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(wybór wielokrotny), 
- zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(wybór wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych  

w wysłuchanej wypowiedzi  

i na ogół poprawnie, 

popełniając nieliczne błędy: 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 

i, często popełniając błędy: 

-  zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości (wybór 

wielokrotny), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości (wybór 

wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w wysłuchanej 

wypowiedzi i z trudnością, 

popełniając liczne błędy: 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

ROZUMIENIE 

WYPOWIEDZI 

PISEMNYCH 

 Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w 
przeczytanym tekście i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 
-  zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(wybór wielokrotny), 
- zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość 

informacji zawartych w 

przeczytanym tekście i na ogół 

poprawnie, popełniając 

nieliczne błędy: 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 

zawartych w przeczytanym tekście i 

często popełniając błędy: 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości (wybór 

wielokrotny), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości (Wybór 

wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre 

informacje zawarte w 

przeczytanym tekście  

i, z trudnością, popełniając liczne 

błędy: 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny), 

- zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

(wybór wielokrotny) 

PISANIE 

(Tworzenie wypowiedzi 

pisemnych,  

Reagowanie pisemne, 

Przetwarzanie pisemne 

tekstu) 

 

Uczeń poprawnie stosując 

szeroki zakres słownictwa i 

struktur gramatycznych (lub 

popełniając sporadyczne błędy 

nie zakłócające komunikacji): 

- pisze spójną i logiczną pisze 

wiadomość na blogu na temat 

wizyty w swojej dawnej szkole, 

uwzględniając i szczegółowo 

rozwijając podane kwestie, 

Uczeń, na ogół poprawnie 

stosując zadowalający zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych (popełniając 

nieliczne błędy nie zakłócające 

komunikacji): 

- pisze w większości spójną i 

logiczną pisze wiadomość na 

blogu na temat wizyty w swojej 

Uczeń stosując ograniczony zakres 

słownictwa i struktur gramatycznych i 

często popełniając błędy zakłócające 

komunikację: 

- pisze miejscami niespójną i 

nielogiczną pisze wiadomość na blogu 

na temat wizyty w swojej dawnej 

szkole, częściowo uwzględniając i 

rozwijając podane kwestie 

Uczeń z trudnością, stosując 

bardzo ograniczony zakres 

słownictwa i struktur 

gramatycznych, popełniając liczne 

błędy znacznie utrudniające 

komunikację, z pomocą 

nauczyciela:  

- pisze w dużym stopniu niespójną 

i chaotyczną pisze wiadomość na 

blogu na temat wizyty w swojej 
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- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze spójną i logiczną 

rozprawkę na temat zalet i wad 

podejmowania nauki języka 

obcego przez małe dzieci, w 

której szczegółowo omawia oba 

elementy tematu oraz zachowuje 

właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

dawnej szkole, uwzględniając i 

rozwijając podane kwestie 

- przekazuje w języku angielskim 

informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze w większości spójną i 

logiczną rozprawkę na temat 

zalet i wad podejmowania nauki 

języka obcego przez małe dzieci, 

w której omawia oba elementy 

tematu oraz zwykle zachowuje 

właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

- częściowo przekazuje w języku 

angielskim informacje sformułowane w 

języku polskim, 

- pisze miejscami niespójną  

i nielogiczną rozprawkę na temat zalet i 

wad podejmowania nauki języka 

obcego przez małe dzieci, w której 

częściowo omawia oba elementy 

tematu i częściowo zachowuje 

właściwą formę i styl wypowiedzi 

dawnej szkole, uwzględniając i 

rozwijając niektóre podane 

kwestie,  

- przekazuje w języku angielskim 

niektóre informacje sformułowane 

w języku polskim, 

- pisze w dużym stopniu niespójną 

i nielogiczną rozprawkę na temat 

zalet i wad podejmowania nauki 

języka obcego przez małe dzieci,  

w której omawia niektóre elementy 

tematu, w niewielkim stopniu 

zachowując właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

 

VII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów korzystających z podręcznika Gateway plus 3 oraz 

Repetytorium, wyd. Macmillan ( klasa IV po gimnazjum). 

 

Ocena Wymagania edukacyjne  

 

Ocena celująca  - wiedza ucznia z zakresu słownictwa i gramatyki oraz umiejętności językowe spełniają  wymagania na ocenę bardzo dobrą, są efektem samodzielnej 

pracy i wynikają z indywidualnych zainteresowań, 

- uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

    

Ocena bardzo dobra  Unit 5. 

Słownictwo:  
- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

SZKOŁA: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne i z łatwością się nim posługuje  
Gramatyka: 

file:///C:/Users/wice.SZKOLA.212/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2PEHQL4E/Jros_Pgim_Nowyj_Dialog_cz_1_Przedmiotowy_system_oceniania.pdf
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- zna zasady tworzenia i użycia konstrukcji modalnych should, ought to, had better, must, have to, don’t have to, can, can’t, mustn’t i poprawnie stosuje je 

w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna zasady tworzenia i użycia pierwszego i drugiego okresu warunkowego, i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach  

- zna zasady tworzenia rzeczowników z końcówkami -er, -or, -ist, -ian, -ee i poprawnie je używa  

- zna zasady tworzenia czasów present simple i present perfect i poprawnie ich używa 

- zna  zasady tworzenia strony biernej i poprawnie ich używa 

-  zna zasady tworzenia form gerund i infinitive i poprawnie ich używa 

Czytanie: 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie określa intencje autora tekstu 

- poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu  

- poprawnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi 

Słuchanie: 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie określa kontekst wypowiedzi   

Pisanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia, opisuje i komentuje fakty z teraźniejszości (zasady) 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje formalny styl w liście  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje zasady konstruowania listu formalnego (zgłoszenie stypendialne) 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia w logicznym porządku argumenty za 
Mówienie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opowiada wydarzeniach życia codziennego i komentuje je 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia opinie innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje sytuację przedstawioną na zdjęciu 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia fakty i relacjonuje zdarzenia z przeszłości  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia argumenty za/przeciw w logicznym porządku 
Reagowanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością udziela rad 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób 
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- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wysuwa i rozważa hipotezy  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością w logiczny sposób przedstawia argumenty na piśmie 
Przetwarzanie tekstu: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 

- posiada bardzo dobrą świadomość językową (zmiany znaczenia wyrazów wynikające z dodawania przyrostków i przedrostków; porządek wyrazów  

w zdaniu) 

 

Unit 6. 

Słownictwo:  
- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

NAUKA I TECHNIKA: wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, odkrycia naukowe, awarie, korzystanie z usług 

informacyjno-telekomunikacyjnych 

ZAKUPY I USŁUGI: korzystanie z usług 

ŚWIAT PRZYRODY: zagrożenia i ochrona środowiska, katastrofy i z łatwością się nim posługuje ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy 

spędzania czasu wolnego 

Gramatyka: 
- zna zasady konstruowania strony biernej (z przyimkiem by) czasów present simple, past simple, present continuous present perfect, past perfect oraz 

future simple i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna konstrukcję have something done i poprawnie stosuje ją w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna różnorodne wyrażenia przyimkowe z przymiotnikiem i poprawnie stosuje je w różnych typach zdań 

Czytanie: 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie określa intencje autora tekstu 
Słuchanie: 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyjaśnia sposób działania podstawowych urządzeń 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje zasady konstruowania rozprawki 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw 
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Mówienie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje miejsca i przedmioty 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością relacjonuje wydarzenia z przeszłości i opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża przypuszczenia 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyjaśnia sposób działania prostych urządzeń 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia w logicznym argumenty za i przeciw danej tezie (uzasadnianie opinii) 

Reagowanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością uzyskuje i przekazuje informacje 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób 

- bardzo aktywnie reaguje w rozmowie, wyczerpująco przedstawiając i uzasadniając opinie i argumenty oraz skutecznie odpierając argumenty innych 

osób 

- bardzo aktywnie uczestniczy w debacie komentując, zgadzając się i kwestionuje zdanie innych osób, przedstawiając i skutecznie odpierając argumenty  

- bardzo aktywnie uczestniczy w pracy grupowej nad planowaniem wypracowania, skutecznie przedstawiając i uzasadniając opinie i argumenty  

oraz odpierając argumenty przeciwne) 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością komentuje, zgadza się i kwestionuje zdania innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia opinie i argumenty  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością akceptuje i kwestionuje zdanie innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych 

Przetwarzanie tekstu: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością rozwija notatki sporządzone na podst. informacji zawartych w materiale wizualnym 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 

- aktywnie współdziała w grupie, wspólnie planując wypracowanie 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje) 

- posiada bardzo dobrą świadomość językową (świadome doskonalenie poprawności i płynności wypowiedzi ustnych) 

 

Unit 7. 

Słownictwo:  
- bardzo dobrze słownictwo w zakresie tematów:  

SPORT: dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, sport wyczynowy, imprezy sportowe 

KULTURA: uczestnictwo w kulturze, gatunki filmowe i opis filmów i z łatwością się nimi posługuje 
Gramatyka: 
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- zna zasady konstrukcji zdań przydawkowych definiujących z who/which/whose/when/where/that oraz zdań niedefiniujących i poprawnie je stosuje 

- zna różnicę pomiędzy zdaniami przydawkowymi definiującymi i niedefiniującymi, i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących  
i pytaniach 
- zna składnię licznych czasowników złożonych (frazowych) i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
Czytanie: 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 

- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 

- poprawnie określa intencje autora tekstu 

- samodzielnie i poprawnie oddziela fakty od opinii 

Słuchanie: 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje  

- poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością i z łatwością opisuje i parafrazuje  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością i z łatwością stosuje zasady pisania recenzji 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością i z łatwością przedstawia w logicznym porządku wyczerpujące argumenty za i przeciw danej tezie (uzasadnianie 

rekomendacji w recenzji) 
Mówienie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia zalety i wady 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia w logicznym porządku wyczerpujące argumenty za i przeciw danej tezie 
Reagowanie: 
samodzielnie, poprawnie i z łatwością uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia swoje opinie i wyczerpujące argumenty 
Przetwarzanie tekstu: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością rozwija wypowiedzi w oparciu o notatki 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością dokonuje samooceny własnej prezentacji  

- bardzo aktywnie współdziała w grupie, wspólnie analizując strukturę prezentacji 
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- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie i organizowanie 

notatek) 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje 

 i parafraza) 

- posiada bardzo dobrą świadomość językową (świadome stosowanie wyrażeń spajających tekst) 

 

Unit 8. 

Słownictwo:  
- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

KULTURA: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego 

i z łatwością się nimi posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady konstruowania zdań oznajmujących, pytań, poleceń i instrukcji w mowie zależnej oraz zasady następstwa czasów i poprawnie je stosuje  

- zna liczne imiesłowy przymiotnikowe z końcówkami -ed oraz -ing i poprawnie się nimi posługuje 

- zna zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to i poprawnie je stosuje 

- zna zasady tworzenia zdań w stronie biernej i poprawnie je stosuje 
Czytanie: 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje  

- poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością i poprawnie opisuje osoby 

- zna zasady konstruowania ogłoszenia i poprawnie tworzy jego tekst  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, opisuje plany na przyszłość 
Mówienie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje osoby, zdarzenia, czynności i miejsca 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia doświadczenia swoje i innych osób,  fakty z przeszłości,  opisuje i relacjonuje wydarzenia z 

przeszłości 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia polecenia innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie i przedstawia opinie innych osób 
Reagowanie: 
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- samodzielnie, poprawnie i z łatwością uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża swoje opinie i preferencje, uzasadnia je; pyta o opinie i preferencje innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża emocje  

- aktywnie uczestniczy w rozmowie, zadając różnorodne  pytania pogłębiające  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wysuwa i rozważa hipotezy 
Przetwarzanie tekstu: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością rozwija wypowiedzi w oparciu o notatki 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, sporządzanie notatek w 

formie graficznej – diagram, poprawianie błędów) 

- samodzielnie, swobodnie i poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 

- posiada bardzo dobrą świadomość językową (świadome oparte na logice zmiany czasów w mowie zależnej, rozróżnianie pozytywnych i negatywnych 

konotacji, podobieństwa i różnice między językami) 
 

Unit 9. 

Słownictwo:  
- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

PANSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa, urzędy, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, polityka społeczna 

ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH: struktura państwa, ustrój i urzędy –Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, znane postaci z 

historii i miejsca Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, historia Titanica, wybrane wydarzenia z historii, znane postaci 

i z łatwością się nim posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady tworzenia konstrukcji modalnych z must/can’t/could(n’t)/may (not)/might (not) i poprawnie je stosuje w zdaniach twierdzących, przeczących 

i pytaniach, spekulując na temat chwili obecnej, przyszłości i przeszłości 

- zna zasady tworzenia przymiotników przed dodanie przyrostków: -y, -ous, -able, -ible, -ful, -less, -al, -ic i poprawnie je stosuje  

- zna zasady tworzenia trzeciego okresu warunkowego i poprawnie je stosuje w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna i poprawnie stosuje zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to 
Czytanie: 
- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu  

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 

Słuchanie: 
- poprawnie znajduje w tekście określone informacje  
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- poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- zna oraz samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje zasady konstruowania opowiadania  

Mówienie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opowiada o wydarzeniach życia codziennego i wyczerpująco je komentuje 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje osoby, przedmioty, miejsca i czynności 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia fakty z  

teraźniejszości 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje doświadczenia i relacjonuje wydarzenia z przeszłości  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz przedstawia opinie innych osób  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża pewność, przypuszczenia i wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań 
Reagowanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością uzyskuje i przekazuje informacje 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża swoje opinie, preferencje i poglądy, pyta o opinie, preferencje i poglądy innych osób  

- bardzo aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji, swobodnie wymieniając poglądy i argumenty  

- swobodnie komentuje, zgadza się i kwestionuje opinie innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń teraźniejszych i przeszłych  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wysnuwa i rozważa hipotezy 
Przetwarzanie tekstu: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością streszcza przeczytany tekst 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (metody zapamiętywania nowych słów) 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

‘time fillers’, synonimy) 
 

Unit 10. 

Słownictwo:  
- bardzo dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje sklepów, sprzedawanie i kupowanie, towary, środki płatnicze, reklama 

I z łatwością się nim posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady użycia zaimków nieokreślonych some-, any-, no-, every- i poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 
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- zna zasady użycia przymiotników intensyfikujących z so/such i poprawnie je stosuje  

- zna zasady tworzenia konstrukcji wish/if only w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości , i poprawnie je stosuje w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach 

Czytanie: 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 

- poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- poprawnie określa główną myśl tekstu 

- poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością relacjonuje wydarzenia z przeszłości  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje zamiary i plany 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia opinie innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje styl formalny konsekwentnie i adekwatnie do sytuacji 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje zasady konstruowania formalnego listu z reklamacją 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia  informacje  i argumenty za i przeciw w logicznym porządku 
Mówienie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje osoby, przedmioty, miejsca 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje marzenia, ambicje i intencje na przyszłość 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opowiada o wydarzeniach życia codziennego 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wyraża i uzasadnia swoje opinie, preferencje i poglądy 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością relacjonuje wydarzenia z przeszłości  

Reagowanie: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością uzyskuje i przekazuje informacje 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością formułuje własne opinie, poglądy i argumenty, pyta o opinie innych osób 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością prowadzi proste negocjacje w sklepie  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością proponuje, reaguje na propozycje innych osób, wyraża prośby, sugestie, skargi, przeprasza i przyjmuje 

przeprosiny  
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- samodzielnie, poprawnie i z łatwością formułuje propozycje na piśmie  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością udziela rad 

- bardzo aktywnie bierze udział w rozmowie i dyskusji  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością komentuje wypowiedzi i opinie innych  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością, wyczerpując temat przedstawia opinie i argumenty i odpiera argumenty przeciwne na piśmie  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością wysnuwa i rozważa hipotezy  

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia codziennego (reklamacja) 
Przetwarzanie tekstu: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością streszcza tekst 

- samodzielnie, poprawnie i z łatwością rozwija wypowiedź na podstawie tytułu 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie, poprawnie i z łatwością stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 
 

Ocena dobra  Unit 5. 

Słownictwo:  
- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

SZKOŁA: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne i zazwyczaj poprawnie się nim posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady tworzenia i użycia konstrukcji modalnych should, ought to, had better, must, have to, don’t have to, can, can’t, mustn’t i zazwyczaj 

poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna zasady tworzenia i użycia pierwszego i drugiego okresu warunkowego, i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i 

pytaniach 

- zna zasady tworzenia rzeczowników z końcówkami -er, -or, -ist, -ian, -ee i zazwyczaj poprawnie je używa  

- zna zasady tworzenia czasów present simple i present perfect i zazwyczaj poprawnie ich używa 

- zna  zasady tworzenia strony biernej i zazwyczaj poprawnie je używa  

-  zna zasady tworzenia form gerund i infinitive i zazwyczaj poprawnie ich używa 
Czytanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 

- zazwyczaj poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- zazwyczaj poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu  

- zazwyczaj poprawnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi 
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Słuchanie: 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie określa kontekst wypowiedzi 
Pisanie: 
- zazwyczaj poprawnie przedstawia, opisuje i komentuje fakty z teraźniejszości (zasady) 

- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje styl formalny w liście 

-częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania listu formalnego (zgłoszenie stypendialne)  

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia w logicznym porządku argumenty za 
Mówienie: 
- zazwyczaj poprawnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je 

- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie 

- zazwyczaj poprawnie opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- zazwyczaj poprawnie przedstawia opinie innych osób 

- zazwyczaj poprawnie opisuje sytuację przedstawioną na zdjęciu 

- zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty i relacjonuje zdarzenia z przeszłości 

-częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia argumenty za/przeciw w logicznym porządku 
Reagowanie: 
- zazwyczaj poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 

- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

- zazwyczaj poprawnie udziela rad 

- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób 

-częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie wysuwa i rozważa hipotezy  

-częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie w logiczny sposób przedstawia argumenty na piśmie 
Przetwarzanie tekstu: 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 

- posiada zadowalającą świadomość językową (zmiany znaczenia wyrazów wynikające z dodawania przyrostków i przedrostków; porządek wyrazów w 

zdaniu) 

 

Unit 6. 

Słownictwo:  
- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów: 
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NAUKA I TECHNIKA: wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, odkrycia naukowe, awarie, korzystanie z usług 

informacyjno-telekomunikacyjnych 

ZAKUPY I USŁUGI: korzystanie z usług 

ŚWIAT PRZYRODY: zagrożenia i ochrona środowiska, katastrofy i zazwyczaj poprawnie się nim posługuje 

 ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego 

Gramatyka: 
- zna zasady konstruowania strony biernej (z przyimkiem by) czasów present simple, past simple, present continuous, present perfect, past perfect  

oraz future simple i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna konstrukcję have something done i zazwyczaj poprawnie stosuje ją w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna wyrażenia przyimkowe z przymiotnikiem i zazwyczaj poprawnie stosuje je w różnych typach zdań 

Czytanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 
Słuchanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 

- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie wyjaśnia sposób działania podstawowych urządzeń 

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania rozprawki 

- częściowo samodzielnie i  zazwyczaj poprawnie przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw 
Mówienie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca i przedmioty 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości i opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- zazwyczaj poprawnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je 

- zazwyczaj poprawnie wyraża przypuszczenia 

- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie wyjaśnia sposób działania prostych urządzeń 

- częściowo samodzielnie i  zazwyczaj poprawnie przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie (uzasadnianie opinii) 
Reagowanie: 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób 

- aktywnie reaguje w rozmowie, przedstawiając i uzasadniając opinie i argumenty oraz odpierając argumenty innych osób 

- aktywnie uczestniczy w debacie komentując, zgadzając się i kwestionuje zdanie innych osób, przedstawiając i odpierając argumenty  
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- aktywnie uczestniczy w pracy grupowej nad planowaniem wypracowania, przedstawiając i uzasadniając opinie i argumenty oraz odpierając argumenty 

przeciwne 

- zazwyczaj poprawnie komentuje, zgadza się i kwestionuje zdania innych osób 

- zazwyczaj poprawnie przedstawia opinie i argumenty  

- zazwyczaj poprawnie akceptuje i kwestionuje zdanie innych osób 

- zazwyczaj poprawnie spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych 
Przetwarzanie tekstu: 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych  

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie rozwija notatki sporządzone na podst. informacji zawartych w materiale wizualnym 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 

- zazwyczaj aktywnie współdziała w grupie, wspólnie planując wypracowanie 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje) 

- posiada zadowalającą świadomość językową (świadome doskonalenie poprawności i płynności wypowiedzi ustnych) 
 

Unit 7. 

Słownictwo:  
- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

SPORT: dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, sport wyczynowy, imprezy sportowe 

KULTURA: uczestnictwo w kulturze, gatunki filmowe i opis filmów i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady konstrukcji zdań przydawkowych definiujących z who/which/whose/when/where/that oraz zdań niedefiniujących i zazwyczaj poprawnie je 

stosuje 

- zna różnicę pomiędzy zdaniami przydawkowymi definiującymi i niedefiniującymi, i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach 

- zna składnię czasowników złożonych (frazowych) i zazwyczaj poprawnie je stosuje w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

Czytanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 

- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 

- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie oddziela fakty od opinii 
Słuchanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 
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- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje  

- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje i parafrazuje  

- zazwyczaj poprawnie stosuje zasady pisania recenzji 

- zazwyczaj poprawnie przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie (uzasadnianie rekomendacji w recenzji)  

Mówienie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy 

- zazwyczaj poprawnie przedstawia zalety i wady 
- zazwyczaj poprawnie przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie 
Reagowanie: 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób 

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia swoje opinie i argumenty 
Przetwarzanie tekstu: 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie rozwija wypowiedzi w oparciu o notatki 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie dokonuje samooceny własnej prezentacji  

- aktywnie współdziała w grupie, wspólnie analizując strukturę prezentacji 

- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie i organizowanie notatek) 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje i 

parafraza) 

- posiada zadowalającą świadomość językową (świadome stosowanie wyrażeń spajających tekst) 

 

Unit 8. 

Słownictwo:  
- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

KULTURA: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady konstruowania zdań oznajmujących, pytań, poleceń i instrukcji w mowie zależnej oraz zasady następstwa czasów i stosuje je popełniając 

nieliczne błędy,  

- zna imiesłowy przymiotnikowe z końcówkami -ed oraz -ing  
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i zazwyczaj poprawnie się nimi posługuje 

- zna zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to i zazwyczaj poprawnie je stosuje 

- zna zasady tworzenia zdań w stronie biernej i zazwyczaj poprawnie je stosuje 

Czytanie: 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje - zazwyczaj poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje osoby 

- zna zasady konstruowania ogłoszenia i zazwyczaj poprawnie tworzy jego tekst  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, opisuje plany na przyszłość 
Mówienie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje osoby, zdarzenia, czynności i miejsca 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia doświadczenia swoje i innych osób,  fakty z przeszłości, opisuje i relacjonuje wydarzenia z przeszłości 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia polecenia innych osób 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie i przedstawia opinie innych osób 
Reagowanie: 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia 

- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie i preferencje, uzasadnia je; pyta o opinie i preferencje innych osób 

- zazwyczaj poprawnie wyraża emocje 

- zazwyczaj aktywnie uczestniczy w rozmowie, zadając pytania pogłębiające 

- zazwyczaj poprawnie, wysuwa i rozważa hipotezy 
Przetwarzanie tekstu: 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- częściowo samodzielnie i zazwyczaj poprawnie rozwija wypowiedzi w oparciu o notatki 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, sporządzanie notatek  

w formie graficznej – diagram, poprawianie błędów) 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 

- posiada zadowalającą świadomość językową (świadome oparte na logice zmiany czasów w mowie zależnej, rozróżnianie pozytywnych i negatywnych 

konotacji, podobieństwa i różnice między językami) 
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Unit 9. 

Słownictwo:  
- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

PANSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa, urzędy, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, polityka społeczna 

ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH: struktura państwa, ustrój i urzędy –Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, znane postaci z 

historii  

i miejsca Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, historia Titanica, wybrane wydarzenia z historii, znane postaci i zazwyczaj poprawnie się nim posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady tworzenia konstrukcji modalnych z must/can’t/could(n’t)/may (not)/might (not) i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach, spekulując na temat chwili obecnej, przyszłości i przeszłości 

- zna zasady tworzenia przymiotników przed dodanie przyrostków: -y, -ous, -able, -ible, -ful, -less, -al, -ic i zazwyczaj poprawnie je stosuje  

- zna zasady tworzenia trzeciego okresu warunkowego i zazwyczaj poprawnie je stosuje w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to 
Czytanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu  

- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 

Słuchanie: 
- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje - zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

 - zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania opowiadania  

Mówienie: 
- zazwyczaj poprawnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego i krótko je komentuje 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje osoby, przedmioty, miejsca i czynności  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z teraźniejszości 

- zazwyczaj poprawnie, opisuje doświadczenia i relacjonuje wydarzenia z przeszłości 

- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie  oraz przedstawia opinie innych osób  

- zazwyczaj poprawnie wyraża pewność, przypuszczenia i wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości  

- zazwyczaj poprawnie, przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań 
Reagowanie: 
- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

- zazwyczaj poprawnie wyraża swoje opinie, preferencje i poglądy, pyta o opinie, preferencje i poglądy innych osób 

- aktywnie uczestniczy w rozmowie i dyskusji, zazwyczaj poprawnie wymieniając poglądy i argumenty  

- zazwyczaj poprawnie komentuje, zgadza się i kwestionuje opinie innych osób 
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- zazwyczaj poprawnie spekuluje na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń teraźniejszych i przeszłych  

- zazwyczaj poprawnie wysnuwa i rozważa hipotezy 
Przetwarzanie tekstu: 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- samodzielnie i częściowo poprawnie streszcza przeczytany tekst 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- zazwyczaj poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (metody zapamiętywania nowych słów) 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, ‘time 

fillers’, synonimy) 
 

Unit 10. 

Słownictwo:  
- dobrze zna słownictwo w zakresie tematów:  

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje sklepów, sprzedawanie i kupowanie, towary, środki płatnicze, reklama 

i zazwyczaj poprawnie się nim posługuje 
Gramatyka: 
- zna zasady użycia zaimków nieokreślonych some-, any-, no-, every- i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach 

- zna zasady użycia przymiotników intensyfikujących z so/such i zazwyczaj poprawnie je stosuje  

- zna zasady tworzenia konstrukcji wish/if only w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, i zazwyczaj poprawnie stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach 
Czytanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 

- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- zazwyczaj poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- zazwyczaj poprawnie określa główną myśl tekstu 

- zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje - zazwyczaj poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- zazwyczaj poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje zamiary i plany 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia opinie innych osób 

- samodzielnie, zazwyczaj poprawnie i konsekwentnie stosuje styl formalny, częściowo adekwatnie do sytuacji 
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- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania formalnego listu z reklamacją 

- zazwyczaj poprawnie przedstawia informacje i argumenty za i przeciw w logicznym porządku 
Mówienie: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje osoby, przedmioty, miejsca  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje marzenia, ambicje i intencje na przyszłość 

- zazwyczaj poprawnie opowiada o wydarzeniach życia codziennego 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości 

- zazwyczaj poprawnie wyraża i uzasadnia swoje opinie, preferencje i poglądy 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie opisuje doświadczenia swoje i innych osób 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie relacjonuje wydarzenia z przeszłości 
Reagowanie: 
- zazwyczaj poprawnie rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 

- zazwyczaj poprawnie uzyskuje i przekazuje informacje 

- zazwyczaj poprawnie formułuje własne opinie, poglądy i argumenty, pyta o opinie innych osób  

- zazwyczaj poprawnie prowadzi proste negocjacje w sklepie  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie proponuje, reaguje na propozycje innych osób, wyraża prośby, sugestie, skargi, przeprasza i przyjmuje przeprosiny  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie formułuje propozycje na piśmie  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie udziela rad 

- aktywnie bierze udział w rozmowie i dyskusji  

- zazwyczaj poprawnie komentuje wypowiedzi i opinie innych  

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie przedstawia opinie i argumenty i odpiera argumenty przeciwne na piśmie  

- zazwyczaj poprawnie wysnuwa i rozważa hipotezy  

-zazwyczaj skutecznie prowadzi negocjacje w trudnych sytuacjach życia codziennego (reklamacja)  

Przetwarzanie tekstu: 
- zazwyczaj poprawnie przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie streszcza tekst 

- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie rozwija wypowiedź na podstawie tytułu 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- samodzielnie i zazwyczaj poprawnie stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 

 

Ocena dostateczna  Unit 5. 

Słownictwo:  
- częściowo słownictwo w zakresie tematów: 

SZKOŁA: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne i częściowo poprawnie się nim posługuje 
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Gramatyka: 
- częściowo zna zasady tworzenia i użycia konstrukcji modalnych should, ought to, had better, must, have to, don’t have to, can, can’t, mustn’t i stosuje je 

w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając błędy  

- częściowo zna zasady tworzenia i użycia pierwszego i drugiego okresu warunkowego, i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, 

popełniając błędy  

- częściowo zna zasady tworzenia rzeczowników z końcówkami -er, -or, -ist, -ian, -ee i używa je, popełniając błędy 

- częściowo zna zasady tworzenia czasów present simple i present perfect i używa ich, popełniając błędy 

- częściowo zna  zasady tworzenia strony biernej i używa ich, popełniając błędy 

- częściowo zna zasady tworzenia form gerund i infinitive i używa ich, popełniając błędy 

Czytanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 

- częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- częściowo poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu  

- częściowo poprawnie rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi 
Słuchanie: 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi 
Pisanie: 
- używając prostych zwrotów, przedstawia, opisuje i komentuje fakty z teraźniejszości (zasady), popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, stosuje styl formalny w liście popełniając błędy 

Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela przedstawia opinie innych osób, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, opisuje sytuację przedstawioną na zdjęciu, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, przedstawia fakty i relacjonuje zdarzenia z przeszłości, popełniając błędy 

Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę popełniając błędy 

- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, popełniając błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, udziela rad, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając błędy 
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Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając błędy 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, parafrazy) 

- posiada ograniczoną świadomość językową (zmiany znaczenia wyrazów wynikające z dodawania przyrostków i przedrostków; porządek wyrazów w 

zdaniu) 

 

Unit 6. 

Słownictwo:  
- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów: 

NAUKA I TECHNIKA: wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, odkrycia naukowe, awarie, korzystanie z usług 

informacyjno-telekomunikacyjnych 

ZAKUPY I USŁUGI: korzystanie z usług 

ŚWIAT PRZYRODY: zagrożenia i ochrona środowiska, katastrofy  

i częściowo poprawnie się nim posługuje 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego 

Gramatyka: 
- częściowo zna zasady konstruowania strony biernej (z przyimkiem by) czasów present simple, past simple, present continuous, present perfect, past 

perfect oraz future simple i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając błędy 

- częściowo zna konstrukcję have something done i stosuje ją w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając błędy 

- częściowo zna wyrażenia przyimkowe z przymiotnikiem i popełniając błędy, stosuje je w różnych typach zdań 
Czytanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
Słuchanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela wyjaśnia sposób działania podstawowych urządzeń, popełniając błędy 

Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela opisuje miejsca i przedmioty popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela relacjonuje wydarzenia z przeszłości i opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je, popełniając błędy 
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- używając wyuczonych zwrotów, wyraża przypuszczenia, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, wyjaśnia sposób działania prostych urządzeń, popełniając błędy 

Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając błędy 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 

- współdziała w grupie, wspólnie planując wypracowanie 

- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje) 

- posiada ograniczoną świadomość językową (świadome doskonalenie poprawności i płynności wypowiedzi ustnych 
 

Unit  7. 

Słownictwo:  
- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów:  

SPORT: dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, sport wyczynowy, imprezy sportowe 

KULTURA: uczestnictwo w kulturze, gatunki filmowe i opis filmów 

i częściowo poprawnie się nimi posługuje 
Gramatyka: 
- częściowo zna zasady konstrukcji zdań przydawkowych definiujących z who/which/whose/when/where/that oraz zdań niedefiniujących i stosuje je, 

popełniając błędy 

- częściowo zna różnicę pomiędzy zdaniami przydawkowymi definiującymi i niedefiniującymi i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i 

pytaniach, popełniając błędy 

- częściowo zna składnię czasowników złożonych (frazowych) i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając błędy 

Czytanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 

- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 

- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
Słuchanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje  
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- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując proste wyrażenia, opisuje i parafrazuje, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i przy użyciu prostych wyrażeń stosuje zasady konstruowania recenzji, popełniając błędy 

Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów przedstawia zalety i wady, popełniając błędy 
Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając błędy 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- częściowo samodzielnie i poprawnie dokonuje samooceny własnej prezentacji  

- współdziała w grupie, wspólnie analizując strukturę prezentacji 

- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie i organizowanie notatek) 

- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje i parafraza) 

- posiada ograniczoną świadomość językową (świadome stosowanie wyrażeń spajających tekst) 

 

Unit  8. 

Słownictwo:  
- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów:  

KULTURA: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego 

i częściowo poprawnie się nimi posługuje 
Gramatyka: 
- częściowo zna zasady konstruowania zdań oznajmujących, pytań, poleceń i instrukcji w mowie zależnej oraz zasady następstwa czasów i stosuje je 

popełniając błędy,  

 - częściowo zna imiesłowy przymiotnikowe z końcówkami -ed oraz -ing i posługuje się nimi, popełniając błędy 

- częściowo zna zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to i stosuje je, popełniając 

błędy 

- częściowo zna zasady tworzenia zdań w stronie biernej i stosuje je, popełniając błędy 
Czytanie: 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 
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- częściowo poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje - częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, opisuje osoby, popełniając błędy 

- częściowo zna zasady konstruowania ogłoszenia i tworzy jego tekst, wykorzystując podany tekst wzorcowy i popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i wykorzystując wyuczone zwroty, przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, opisuje plany na przyszłość popełniając błędy 
Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela opisuje osoby, zdarzenia, czynności i miejsca, popełniając błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia doświadczenia swoje i innych osób,  fakty z przeszłości,, opisuje i relacjonuje wydarzenia z przeszłości 

popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, przedstawia polecenia innych osób, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie i przedstawia opinie innych osób popełniając błędy 
Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie i preferencje, uzasadnia je; pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, wyraża emocje, popełniając błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając błędy 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, sporządzanie notatek  

w formie graficznej – diagram, poprawianie błędów) 

- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, parafrazy) 

- posiada ograniczoną świadomość językową (świadome oparte na logice zmiany czasów w mowie zależnej, rozróżnianie pozytywnych i negatywnych 

konotacji, podobieństwa i różnice między językami 

 

Unit 9. 

Słownictwo:  
- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów:  

PANSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa, urzędy, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, polityka społeczna 

ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH: struktura państwa, ustrój i urzędy –Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, znane postaci z 

historii  

i miejsca Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, historia Titanica, wybrane wydarzenia z historii, znane postaci 

i częściowo poprawnie się nim posługuje 
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Gramatyka: 
- częściowo zna zasady tworzenia konstrukcji modalnych z must/can’t/could(n’t)/may (not)/might (not) i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących 

i pytaniach, spekulując na temat chwili obecnej, przyszłości i przeszłości, popełniając błędy 

- częściowo zna zasady tworzenia przymiotników przed dodanie przyrostków: -y, -ous, -able, -ible, -ful, -less, -al, -ic i stosuje je, popełniając błędy 

- częściowo zna zasady tworzenia trzeciego okresu warunkowego i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając błędy 

- częściowo zna i stosuje zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to, popełniając 

błędy 
Czytanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu  

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje - częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- używając wyuczonych wyrażeń, opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając błędy 

 - częściowo zna i stosuje zasady konstruowania opowiadania, popełniając  błędy 
Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela, opowiada o wydarzeniach życia codziennego i krótko je komentuje, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela opisuje osoby, przedmioty, miejsca i czynności, popełniając błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia fakty z teraźniejszości, popełniając błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, opisuje doświadczenia i relacjonuje wydarzenia z przeszłości popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie   oraz przedstawia opinie innych osób, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża pewność, przypuszczenia i wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, popełniając 

błędy 

- używając prostych zwrotów, przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań, popełniając błędy 
Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża swoje opinie, preferencje i poglądy, pyta o opinie, preferencje i poglądy innych osób, popełniając błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając błędy 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- częściowo poprawnie wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (metody zapamiętywania nowych słów) 

- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, ‘time fillers’, 

synonimy) 
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Unit 10. 

Słownictwo:  
- częściowo zna słownictwo w zakresie tematów:  

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje sklepów, sprzedawanie i kupowanie, towary, środki płatnicze, reklama 

i częściowo poprawnie się nim posługuje 
Gramatyka: 
- częściowo zna zasady użycia zaimków nieokreślonych some-, any-, no-, every- i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, 

popełniając błędy 

- częściowo zna zasady użycia przymiotników intensyfikujących znaczenia z so/such i stosuje je, popełniając błędy 

- częściowo zna zasady tworzenia konstrukcji wish/if only w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, i stosuje je w zdaniach 

twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając błędy 
Czytanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 

- częściowo poprawnie określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- częściowo poprawnie określa główną myśl tekstu 

- częściowo poprawnie znajduje w tekście określone informacje 

- częściowo poprawnie określa kontekst wypowiedzi 

- częściowo poprawnie określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, opisuje zamiary i plany, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, przedstawia opinie innych osób, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, stosuje styl formalny konsekwentnie i adekwatnie do sytuacji, popełniając błędy 

Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela opisuje osoby, przedmioty, miejsca popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela, opisuje marzenia, ambicje i intencje na przyszłość, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela opowiada o wydarzeniach życia codziennego, popełniając błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, popełniając błędy 

- używając prostych zwrotów, wyraża i uzasadnia swoje opinie, preferencje i poglądy, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela, opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela, relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy 
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Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, popełniając błędy 

- używając prostych wyrażeń, uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając błędy 

- używając prostych wyrażeń, formułuje opinie, poglądy i argumenty, pyta o opinie innych osób, popełniając błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, prowadzi proste negocjacje w sklepie, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych wyrażeń, proponuje, reaguje na propozycje innych osób, wyraża prośby, sugestie, skargi, przeprasza i 

przyjmuje przeprosiny, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych wyrażeń, formułuje propozycje na piśmie, popełniając błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych wyrażeń, udziela rad, popełniając błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając błędy 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- z pomocą nauczyciela stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, parafrazy), 

popełniając błędy 
 

Ocena dopuszczająca  Unit 5. 

Słownictwo:  
- słabo zna słownictwo w zakresie tematów:  

SZKOŁA: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne 

i z trudem się nim posługuje 
Gramatyka: 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia konstrukcji modalnych should, ought to, had better, must, have to, don’t have to, can, can’t, mustn’t i z trudem 

stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy  

- słabo zna zasady tworzenia i użycia pierwszego i drugiego okresu warunkowego, i z trudem stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i 

pytaniach, popełniając liczne błędy  

- słabo zna zasady tworzenia rzeczowników z końcówkami -er, -or, -ist, -ian, -ee i używa je z trudem, popełniając liczne błędy 

- słabo zna zasady tworzenia czasów present simple i present perfect i używa ich, popełniając liczne błędy 

- słabo zna zasady tworzenia strony biernej i używa je z trudem, popełniając liczne błędy 

- słabo zna zasady tworzenia form gerund i infinitive i używa ich z trudem, popełniając liczne błędy 

Czytanie: 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem określa intencje autora tekstu 

- z trudem określa kontekst wypowiedzi 

- z trudem rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu  
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- z trudem rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi 
Słuchanie: 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem określa kontekst wypowiedzi 
Pisanie: 
- używając prostych zwrotów, z trudem przedstawia, opisuje i komentuje fakty z teraźniejszości (zasady), popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem stosuje styl formalny w liście, popełniając liczne błędy 
Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, z trudem opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je, popełniając liczne błędy 

 - używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, z trudem opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela, z trudem przedstawia opinie innych osób, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, z trudem opisuje sytuację przedstawioną na zdjęciu, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, z trudem przedstawia fakty i relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając liczne błędy 

Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, z trudem rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę popełniając liczne błędy 

- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, popełniając liczne błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, z trudem udziela rad, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając liczne błędy 
Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając liczne błędy 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 

- posiada bardzo ograniczoną świadomość językową (zmiany znaczenia wyrazów wynikające z dodawania przyrostków i przedrostków; porządek 

wyrazów w zdaniu) 
 

 

Unit 6. 

Słownictwo:  
- słabo zna słownictwo w zakresie tematów:  

NAUKA I TECHNIKA: wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, odkrycia naukowe, awarie, korzystanie z usług 

informacyjno-telekomunikacyjnych 

ZAKUPY I USŁUGI: korzystanie z usług 
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ŚWIAT PRZYRODY: zagrożenia i ochrona środowiska, katastrofy 

i z trudem się nim posługuje 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego 

Gramatyka: 
- słabo zna zasady konstruowania strony biernej (z przyimkiem by) czasów present simple, past simple, present continuous, present perfect, past perfect 

oraz future simple i z trudem stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 

- słabo zna konstrukcję have something done i stosuje ją w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy, 

- słabo zna wyrażenia przyimkowe z przymiotnikiem i stosuje je w różnych typach zdań, popełniając liczne błędy 

Czytanie: 
- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem określa intencje autora tekstu 
Słuchanie: 
- z trudem określa główną myśl tekstu 

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem wyjaśnia sposób działania podstawowych urządzeń, popełniając liczne błędy 
Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela z trudem opisuje miejsca i przedmioty, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości i opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela, z trudem opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je, popełniając liczne błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, z trudem wyraża przypuszczenia, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem wyjaśnia sposób działania prostych urządzeń, popełniając liczne błędy 
Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając liczne błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j.angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych, popełniając liczne błędy 
Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek) 

- z trudem współdziała w grupie, wspólnie planując wypracowanie 

- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje) 

- posiada bardzo ograniczoną świadomość językową (świadome doskonalenie poprawności i płynności wypowiedzi ustnych) 
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Unit  7. 

Słownictwo:  
- słabo zna słownictwo w zakresie tematów:  

SPORT: dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, sport wyczynowy, imprezy sportowe 

KULTURA: uczestnictwo w kulturze, gatunki filmowe i opis filmów 

i z trudem się nimi posługuje 
Gramatyka: 
- słabo zna zasady konstrukcji zdań przydawkowych definiujących z who/which/whose/when/where/that oraz zdań niedefiniujących i z trudem stosuje je, 

popełniając liczne błędy 

- słabo zna różnicę pomiędzy zdaniami przydawkowymi definiującymi i niedefiniującymi, i z trudem stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i 

pytaniach, popełniając liczne błędy 

- słabo zna składnię czasowników złożonych (frazowych) i z trudem stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne 

błędy 
Czytanie: 
- z trudem określa główną myśl tekstu 

- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 

- z trudem określa intencje autora tekstu 
Słuchanie: 
- z trudem określa główną myśl tekstu 

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując proste wyrażenia, z trudem opisuje i parafrazuje, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i przy użyciu prostych wyrażeń z trudem stosuje zasady konstruowania recenzji, popełniając liczne błędy 

Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem przedstawia zalety i wady, popełniając liczne błędy 
Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając liczne błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając liczne błędy 
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Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych: 
- z trudem i z pomocą nauczyciela dokonuje samooceny własnej prezentacji, popełniając liczne błędy 

- z trudem współdziała w grupie, wspólnie analizując strukturę prezentacji 

- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie i organizowanie notatek) 

- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje i 

parafraza) 

- posiada bardzo ograniczoną świadomość językową (świadome stosowanie wyrażeń spajających tekst) 

 

Unit  8. 

Słownictwo:  
- słabo zna słownictwo w zakresie tematów:  

KULTURA: dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze 

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego 

i z trudem się nimi posługuje 
Gramatyka: 
- słabo zna zasady konstruowania zdań oznajmujących, pytań, poleceń i instrukcji w mowie zależnej oraz zasady następstwa czasów i stosuje je, 

popełniając liczne błędy 

- słabo zna imiesłowy przymiotnikowe z końcówkami -ed oraz -ing i posługuje się nimi, popełniając liczne błędy 

- słabo zna zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to i stosuje je, popełniając liczne 

błędy 

- słabo zna zasady tworzenia zdań w stronie biernej i stosuje je, popełniając liczne błędy 
Czytanie: 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje  

- z trudem określa kontekst wypowiedzi 

- z trudem określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela i wykorzystując podany tekst wzorcowy, z trudem opisuje osoby, popełniając liczne błędy 

- słabo zna zasady konstruowania ogłoszenia i z trudem tworzy jego tekst, wykorzystując podany tekst wzorcowy i popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i wykorzystując wyuczone zwroty, z trudem przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, opisuje plany na przyszłość 

popełniając liczne błędy 

Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje osoby, zdarzenia, czynności i miejsca, popełniając liczne błędy 
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- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia doświadczenia swoje i innych osób,  fakty z przeszłości, opisuje i relacjonuje wydarzenia z 

przeszłości, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia polecenia innych osób, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela  i używając wyuczonych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie i przedstawia opinie innych osób, popełniając liczne 

błędy 
Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia , popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie i preferencje, uzasadnia je; pyta o opinie i preferencje innych osób, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem wyraża emocje, popełniając liczne błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając liczne błędy 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, sporządzanie notatek w formie 

graficznej – diagram, poprawianie błędów) 

- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy) 

- posiada bardzo ograniczoną świadomość językową (świadome oparte na logice zmiany czasów w mowie zależnej, rozróżnianie pozytywnych i 

negatywnych konotacji, podobieństwa i różnice między językami) 

Unit 9. 

Słownictwo:  
- słabo zna słownictwo w zakresie tematów:  

PANSTWO I SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa, urzędy, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, polityka społeczna 

ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH: struktura państwa, ustrój i urzędy –Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, znane postaci z 

historii i miejsca Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, historia Titanica, wybrane wydarzenia z historii, znane postaci 

i z trudem się nim posługuje 
Gramatyka: 
- słabo zna zasady tworzenia konstrukcji modalnych z must/can’t/could(n’t)/may (not)/might (not) i z trudem stosuje je w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach spekulując na temat chwili obecnej, przyszłości i przeszłości, popełniając liczne błędy 

- słabo zna zasady tworzenia przymiotników przed dodanie przyrostków: -y, -ous, -able, -ible, -ful, -less, -al, -ic i z trudem stosuje je, popełniając liczne 

błędy 

- słabo zna zasady tworzenia trzeciego okresu warunkowego i stosuje je z trudem w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając liczne 

błędy 

- słabo zna i z trudem, stosuje zróżnicowane konstrukcje narracyjne: czasy past simple, past continuous, past perfect oraz konstrukcję used to popełniając 

liczne błędy, 

Czytanie: 
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- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu  

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu 
Słuchanie: 
- z trudem znajduje w tekście określone informacje  

- z trudem określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- używając wyuczonych wyrażeń, z trudem opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając liczne błędy 

- słabo zna i z trudem stosuje zasady konstruowania opowiadania, popełniając liczne błędy 
Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opowiada o wydarzeniach życia codziennego i krótko je komentuje, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje osoby, przedmioty, miejsca i czynności, popełniając liczne błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia fakty z teraźniejszości, popełniając liczne błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, z trudem, opisuje doświadczenia i relacjonuje wydarzenia z przeszłości popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz przedstawia opinie innych osób, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża pewność, przypuszczenia i wątpliwości dotyczące zdarzeń z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 

popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, przedstawia zalety i wady różnych rozwiązań, popełniając liczne błędy 
Reagowanie: 
- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża swoje opinie, preferencje i poglądy, pyta o opinie, preferencje i poglądy innych osób, popełniając liczne 

błędy 

Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając liczne błędy 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych 
- z trudem wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (metody zapamiętywania nowych słów) 

- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, ‘time 

fillers’, synonimy) 

 

Unit 10. 

Słownictwo:  
- słabo zna słownictwo w zakresie tematów:  

ZAKUPY I USŁUGI: rodzaje sklepów, sprzedawanie i kupowanie, towary, środki płatnicze, reklama 

i z trudem się nim posługuje 
Gramatyka: 
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- słabo zna zasady użycia zaimków nieokreślonych some-, any-, no-, every- i stosuje je w zdaniach twierdzących, przeczących i pytaniach, popełniając 

liczne błędy 

- słabo zna zasady użycia przymiotników intensyfikujących znaczenia z so/such i stosuje je, popełniając liczne błędy 

- słabo zna zasady tworzenia konstrukcji wish/if only w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, i stosuje je w zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytaniach, popełniając liczne błędy 
Czytanie: 
- z trudem określa główną myśl tekstu 

- z trudem określa główną myśl poszczególnych części tekstu 

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekst 

Słuchanie: 
- z trudem określa główną myśl tekstu 

- z trudem znajduje w tekście określone informacje 

- z trudem określa kontekst wypowiedzi 

- z trudem określa intencje autora tekstu 
Pisanie: 
- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem opisuje zamiary i plany, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia opinie innych osób, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych zwrotów, z trudem stosuje styl formalny  konsekwentnie i adekwatnie do sytuacji, popełniając liczne 

błędy 

Mówienie: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje osoby, przedmioty, miejsca popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, z trudem opisuje marzenia, ambicje i intencje na przyszłość, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela, z trudem opowiada o wydarzeniach życia codziennego, popełniając liczne błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, z trudem przedstawia fakty z teraźniejszości i przeszłości, popełniając liczne błędy 

- używając prostych zwrotów, z trudem wyraża i uzasadnia swoje opinie, preferencje i poglądy, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela, z trudem opisuje doświadczenia swoje i innych osób, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając prostych zwrotów, z trudem relacjonuje wydarzenia z przeszłości, popełniając liczne błędy 
Reagowanie: 
używając prostych wyrażeń, z trudem rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę, popełniając liczne błędy 

- używając prostych wyrażeń, z trudem uzyskuje i przekazuje informacje, popełniając liczne błędy 

- używając prostych wyrażeń, z trudem formułuje własne opinie, poglądy i argumenty, pyta o opinie innych osób, popełniając liczne błędy 

- używając wyuczonych zwrotów, z trudem prowadzi proste negocjacje w sklepie, popełniając liczne błędy 
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- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych wyrażeń, z trudem proponuje, reaguje na propozycje innych osób, wyraża prośby, sugestie, skargi, 

przeprasza i przyjmuje przeprosiny, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych wyrażeń, z trudem formułuje propozycje na piśmie, popełniając liczne błędy 

- z pomocą nauczyciela i używając wyuczonych wyrażeń, z trudem udziela rad, popełniając liczne błędy 
Przetwarzanie tekstu: 
- z pomocą nauczyciela, z trudem przekazuje w j. angielskim informacje zawarte w materiałach wizualnych i tekstach pisanych, popełniając liczne błędy 

Wykorzystanie technik pracy i strategii komunikacyjnych 
- z pomocą nauczyciela, z trudem stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu) i kompensacyjne (definicje, 

parafrazy), popełniając liczne błędy 
 

Ocena niedostateczna  - uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 

 

 

 

 

 
 

 

VIII. Formy pracy z uczniami posiadającymi opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się:  

a. dostosowanie wymagań do faktycznych możliwości ucznia, zgodnie z zaleceniami PPP; 

b. wydłużenie czasu pracy podczas sprawdzianów, kartkówek, etc. 

c. wyjaśnienie treści poleceń - w przypadku ich niezrozumienia; 

d. zadawanie pytań pomocniczych i naprowadzających podczas odpowiedzi ustnych; 

e. dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia; 

f. tolerancyjne ocenianie błędów i strony graficznej prac pisemnych; 

g. indywidualne kryteria oceny sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych, etc; 

h. pozytywne motywowanie poprzez wskazywanie drobnych sukcesów w danym przedmiocie; 

i. dostosowanie pracy dydaktycznej do możliwości psychofizycznych i cech osobowości ucznia; 
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j. stosowanie oceniania kształtującego i  motywującego. 
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