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A. Ocena osiągnięć uczniów 

 

Integralną częścią nauczania jest ocenianie, które polega na bezustannym zbieraniu informacji o 

przebiegu procesu nauczania / uczenia się, ich analizie i wyciąganiu na tej podstawie wniosków 

do dalszej pracy z uczniami – zarówno indywidualnej, jak i grupowej. 

 

Właściwe ocenianie powinno być oparte na kilku fundamentalnych zasadach: 

1. Uczniowie powinni być poinformowani na początku roku szkolnego o kryteriach oceniania 

    nakreślonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO) i o wszystkich obszarach 

    aktywności, jakie będą podlegały ocenie. Warto je uzgodnić wspólnie z uczniami i przedstawić 

    w formie kontraktu klasowego, który następnie obie strony – zarówno uczniowie, jak i 

    nauczyciel – zobowiązują się przestrzegać. 

2. Przedmiotowe Zasady Oceniania powinny być spójne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

    Oceniania (WZO). 

3. Ocenianiu powinno podlegać przede wszystkim to, co uczeń umie i jak posługuje się 

    zdobytą wiedzą. 

 

Ocenianie to także skuteczny sposób na zachęcanie i stymulowanie uczniów do ich dalszego 

rozwoju pod warunkiem, że przeprowadzane jest w sposób obiektywny, a informacja zwrotna 

przekazywana jest uczniowi regularnie, precyzyjnie i jasno. Należy też przestrzegać zasady 

informowania uczniów o kryteriach oceniania przed powierzeniem im zadania do wykonania. 

Informując ucznia o uzyskanej ocenie należy uwzględnić następujące informacje: 

 jakie były kryteria oceny; 

 które kryteria i w jakim stopniu uczeń zrealizował; 

 które kryteria i w jakim stopniu nie zostały zrealizowane; 

 jak uczeń może pracować nad doskonaleniem umiejętności i w konsekwencji nad poprawą 

      oceny; 

 co i do kiedy uczeń powinien zrobić, aby nadrobić zaległości i poprawić ocenę. 

 

Ogólnie, postępy nauczania i osiągnięcia uczniów można ocenić na podstawie: 

 prac klasowych: testów osiągnięć – np. na zakończenie rozdziału, testów semestralnych i 

testu końcowego; 

 kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających 

stopień opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji; 

 pisemnych i ustnych prac domowych; 

 zadań pisemnych; 

 zadań w/w typów wykonanych na platformach cyfrowych Microsoft Office (np. Forms), 

portalu wydawnictwa Pearson (np. MyEnglishLab, eDesk ), Kahoot, Quizizz oraz 

aplikacji Testportal; 

 odpowiedzi ustnych; 

 prac projektowych (oceniając zarówno proces ich powstawania, jak i sam produkt); 

 krótszych zadań pisemnych i ustnych wykonywanych zespołowo (z uwzględnieniem 

precyzyjnego podziału ról pomiędzy wszystkich członków grupy); 

 bieżącej obserwacji – aktywności na zajęciach; 

 samooceny uczniów (m.in. Self-Check Tests). 



Należy jednak pamiętać, że znajomość języka, rozumianego jako narzędzie komunikacji, nie jest 

wiedzą, którą można ocenić jedynie za pomocą sprawdzianów i różnorodnych prac ustnych czy 

pisemnych. Znajomość języka to również skuteczność przekazu, efektywny odbiór wypowiedzi w 

języku obcym i gotowość do zareagowania stosownie do rzeczywistej sytuacji, świadomość 

różnic językowych i kulturowych, umiejętność logicznego myślenia, przetwarzania informacji i 

wiele innych czynników, których ani test, ani egzamin maturalny, nie są w stanie do końca 

ocenić. Dlatego należy podkreślić konieczność bieżącej obserwacji uczniów − tylko 

systematyczne diagnozowanie uczniów pozwoli ocenić ich zaangażowanie w proces dydaktyczny 

i postęp w nauce.  

Warto również podkreślić konieczność oceniania każdego ucznia osobno – jego rzeczywistego 

postępu w stosunku do predyspozycji, indywidualnych możliwości i umiejętności. Nie jest to 

zadanie łatwe, gdyż mając w grupie kilkunastu uczniów, z których każdy jest inny, nie można ich 

mierzyć jedną miarą. Jest to jednak niezbędne, aby dostrzec postęp każdego ucznia, tym samym 

motywując go do dalszej nauki. 
 

B. Reagowanie na wypowiedzi zawierające błędy językowe  
 

Correction does much, but encouragement does more.  

Johann Wolfgang von Goethe 

Zasadnicze w procesie oceniania efektów nauki języka obcego jest ustalenie, jak odnosimy się do 

błędu językowego popełnianego przez ucznia, szczególnie w trakcie wypowiedzi ustnych. Warto, 

aby nauczyciel zdefiniował swoje stanowisko i aby kryteria, które przyjmie były 

odzwierciedleniem jego postanowień. Niezwykle istotne jest też poinformowanie uczniów na 

początku współpracy, jak będą traktowane ich błędy językowe. Pomaga to w znacznym stopniu 

ograniczyć stres hamujący swobodną komunikację w języku obcym.  

Niniejszy program przychyla się do sposobu, w jaki błąd językowy postrzegany jest w podejściu 

komunikatywnym, gdzie jest on akceptowany jako naturalny i konieczny efekt towarzyszący 

nabywaniu nowych umiejętności. Rozróżnia się trzy etapy odnoszenia się nauczyciela do błędów 

popełnianych przez ucznia. Etapy te nawiązują do trzech etapów wprowadzania nowego 

materiału: 

 na etapie prezentacji nowego materiały unikamy błędów;  

 na etapie utrwalania, skoncentrowanym na poprawnym użyciu języka (‘focus on 

accuracy’) poprawiamy błędy natychmiast, korygując dyskretnie i na bieżąco 

indywidualne wypowiedzi uczniów (‘immediate correction’);  

 na etapie produkcji skoncentrowanym na swobodnym użyciu języka (‘focus on fluency’) 

odraczamy poprawę błędów (‘delayed correction’) – w trakcie wykonywania zadania 

dyskretnie monitorujemy pracę uczniów, notując stosowane przez nich i godne 

szczególnej uwagi struktury (zarówno te poprawne, jak i te wymagające korekty), a po 

zakończeniu ćwiczenia zwracamy uwagę całej grupy na konstrukcje, których uczniowie 

używali poprawnie oraz zachęcamy młodzież do poprawienia błędów w wynotowanych 

przez nas wypowiedziach.  

 Na tym etapie niezwykle ważne jest, aby nie wskazywać, kto był autorem wypowiedzi, 

tak aby uwaga uczniów skupiona była na poprawie języka a nie publicznej krytyce 

indywidualnych niedociągnięć. Istotne jest też poprzedzenie korekty serią pochwał i 

docenienie tego, co uczniom udało się wyrazić w pełni poprawnie. 

 

Aby poprawianie błędów przynosiło efekt w postaci zwiększania poprawności i płynności, 

ważnym postulatem jest maksymalizowanie udziału ucznia w poprawianiu błędów, tak aby 



wzrastała jego samoświadomość. Zachęca się ucznia do poprawiania własnych pomyłek, podając 

wskazówki i naprowadzając na właściwe tory (‘self-correction’) albo zachęca się uczniów do 

wzajemnego poprawiania (‘peer correction’). W tym drugim przypadku warunkiem jest dobra 

atmosfera w zespole i nie może być mowy o ocenie towarzyszącej takiej korekcie. 

Aktywizowanie uczniów w trakcie poprawiania błędów stymuluje myślenie, zachęca do 

wzajemnego świadomego słuchania i zwiększa samoświadomość.  

Warto też zorganizować i ujednolicić sposób poprawiania wypowiedzi pisemnych. Skuteczną 

metodą autokorekty wypowiedzi pisemnych jest sprawdzanie prac przy użyciu jednolitego kodu. 

Pomaga to uczniowi zinterpretować adnotacje nauczyciela i umożliwia autokorektę – uczeń może 

przeczytać pracę i sam poprawić fragmenty oznaczone jako błędne. Ważne jest, by przyjąć zasadę 

kodowania tych błędów, które uczeń jest w stanie poprawić sam i wpisywania poprawionej wersji 

tam, gdzie zdaniem nauczyciela uczeń samodzielnie sobie nie poradzi.  

Często pomijanym a bardzo skutecznym sposobem doskonalenia poprawności wypowiedzi 

pisemnych jest pisanie zespołowe i wzajemne poprawianie prac w klasie. Może ono przebiegać w 

parach (wymiana prac między uczniami) lub w większych grupach (wymiana prac między 

grupami). Wykorzystanie projektora multimedialnego dodatkowo ułatwia pokazanie na ekranie 

całej grupie prac z poprawkami. Także wymiana prac domowych drogą elektroniczną, 

sprawdzanie ich w edytorze tekstu (Word), umożliwiającym użycie kolorów i wyróżnianie 

fragmentów, jest dodatkowym ułatwieniem i uatrakcyjnieniem tej formy oceniania osiągnięć 

uczniów.  

Jednocześnie warto pamiętać o tym, jak istotna dla ucznia liceum czy technikum jest presja 

rówieśnicza. Aby uzyskać swobodę i pokonać strach przed popełnianiem błędów, uczeń często 

powinien mieć szanse pracować w sytuacjach, w których nie czuje się oceniany na forum grupy. 

Nauczyciel powinien dać możliwość ćwiczenia kompetencji językowych bez presji podlegania 

ocenie:  

 umożliwiając uczniom częstszą pracę w parach zamkniętych z mocno ograniczonym 
wpływem i nadzorem nauczyciela;  

 tworzyć sytuacje komunikacyjne, które nie podlegają ocenie formalnej i są okazją do 

komunikowania się w języku obcym ‘dla przyjemności’.  
 

 

C. Kryteria i zasady oceniania  
 

Poniżej przedstawione są Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) wraz z kryteriami oceniania  

osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen 

cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie stosowane testy 

nauczycielskie.  

2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie 

narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia w zajęciach, udział 

w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  

3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.  

4. Uczeń może poprawić każdą ocenę o ile nauczyciel wyrazi na to zgodę. Jednakże obie 

wystawione oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny ostatecznej.  



5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z 

bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.  

 

6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe, co 

oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.  

 

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel omawia w klasie przy ich oddawaniu i daje do 

wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzonego sprawdzianu pisemnego.  

 

8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub innej formy pisemnej wcześniej zapowiedzianej) w 

wyznaczonym terminie do dziennika elektronicznego ma wpisane „nb” jako informację o 

nieobecności (nie jest to ocena).  

 

9. Nauczyciel ma prawo wyegzekwować od ucznia, w dowolnym terminie, napisanie sprawdzianu (jak 

i wszystkich zapowiedzianych form pisemnych) jeżeli ten nie pisał go w wyznaczonym terminie i nie 

stawił się na wyznaczony termin poprawkowy. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

10. Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub innej zapowiedzianej formy jest jednorazowa i 

odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia poinformowania o ocenach.  

 

11. Kartkówki niezapowiedziane obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.  

 

12. Kartkówki zapowiedziane obejmują materiał wskazany przez nauczyciela.  

 

13. Uczeń, który podczas prac pisemnych korzysta ze źródeł niedozwolonych lub z pomocy innych 

uczniów otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy tej pracy.  

 

14. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. Uczeń ma obowiązek 

wykonania zadania w wyznaczonym terminie.  

 

15. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze (nieprzygotowaniem 

jest również brak zeszytu, książki, zadania).  

 

16. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego, podręcznika oraz ćwiczeń na każdą 

lekcję.  

 

17. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego zawierającego wszystkie treści 

przekazane na zajęciach.  

 

18. Na lekcjach nie wolno używać telefonów komórkowych (chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na 

korzystanie z telefonu komórkowego jako narzędzia pracy na lekcji). 

 

19. Telefon w trakcie zajęć powinien być schowany i wyciszony/wyłączony. 

 

20. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z 

długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym 

ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności).  

 

21. Oceny otrzymywane przez ucznia będą mieć różne wagi:  

 

W klasach 1 – 4:  

 

- odpowiedź ustna: waga 2 – 4 (w zależności od stopnia trudności i zakresu materiału),  

 

- kartkówka: waga 2 – 4 (w zależności od stopnia trudności i zakresu materiału), 



- test / sprawdzian: waga 4 - materiał leksykalno – gramatyczny, waga 5 – umiejętności (czytanie, 

słuchanie, pisanie), 

- zadanie domowe: waga 1, 

- ćwiczenia praktyczne: waga 2 – 4 (w zależności od stopnia trudności i zakresu materiału), 

- praca na lekcji / aktywność: waga 1, 

 

22. Przy ocenianiu sprawdzianu stosuje się kryterium procentowe przeliczając na ocenę szkolną: 

 

0 – 39% ocena niedostateczna 

40 – 49 % ocena dopuszczająca 

50 – 69 % ocena dostateczna 

70– 84 % ocena dobra 

85 – 97 % ocena bardzo dobra 

98 – 100 % ocena celująca 

 

Przy ocenianiu kartkówek zapowiedzianych i niezapowiedzianych stosuje się następujące kryteria 

procentowe przeliczając na ocenę szkolną: 

 

0 – 49% ocena niedostateczna 

50 – 64% ocena dopuszczająca 

65 – 79% ocena dostateczna 

80 – 90 % ocena dobra 

91 – 100% ocena bardzo dobra 

 

D. Szczegółowe kryteria oceniania. Zestawienie osiągnięć ucznia na IV 

etapie edukacyjnym 

 

Poniższe kryteria są uzupełnieniem Przedmiotowych Zasad Oceniania (PZO). Jest to wersja 

uogólniona stanowiąca podsumowanie osiągnięć ucznia na zakończenie nauki w szkole 

ponadpodstawowej. Obejmuje następujące zakresy umiejętności: 

 

Stosowanie środków językowych (słownictwo, gramatyka, funkcje) 

Słuchanie 

Czytanie 

Mówienie i wymowa 



 Pisanie  

 Prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń  

 Praca domowa  

 Praca projektowa indywidualna  

 Współpraca w grupie  

 Umiejętność samodzielnego uczenia się 

Uściślone kryteria dopasowane do konkretnego rozkładu materiału i kolejnych lat nauki 

towarzyszą podręcznikom na poszczególnych poziomach zaawansowania.  
Poniższe kryteria obowiązują w grupach na poziomie (IV.1.P) czyli uczniów kontynuujących 

naukę języka angielskiego jako pierwszego języka obcego nowożytnego w zakresie 

podstawowym. W przypadku gdy kryterium dotyczy uczniów kontynuujących naukę w zakresie 

rozszerzonym (IV.1.R), zostało ono oznaczone na niebiesko.  

Ocena Stosowanie odpowiednich środków językowych − gramatyka, słownictwo i funkcje 

Osiągnięcia ucznia: 

 

6 

 bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne 

określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy;  

 potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz 

krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów;  

potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz 

kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów, a także bardziej rozbudowane 

wypowiedzi składające się z kilku powiązanych ze sobą logicznie akapitów;  

 bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz 

funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału i 

wykraczający poza nią;  

 zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z 

innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet;  

 bardzo dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

antonimami, przykładem lub prostą definicją bez konieczności tłumaczenia na język polski;  

bardzo dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

antonimami, omówieniem i parafrazą lub precyzyjną definicją bez konieczności tłumaczenia 

na język polski;  

 potrafi z łatwością rozróżnić i poprawnie dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do 

rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny);  

 zna i z powodzeniem stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;  

 samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami i innymi źródłami wiedzy i 

informacji;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie wykorzystuje 

różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w 

rozkładzie materiału;  

 potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz 

krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów;  

potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym oraz 

kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów, a po krótkim przygotowaniu także 

bardziej rozbudowane wypowiedzi składające się z kilku powiązanych ze sobą logicznie 

akapitów;  

 dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji bogaty zasób słownictwa oraz funkcji 

komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;  

 zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku;  

 dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

przykładem lub prostą definicją, bez konieczności tłumaczenia na język polski;  

dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

omówieniem i parafrazą lub precyzyjną definicją bez konieczności tłumaczenia na język 

polski;  



 potrafi rozróżnić i poprawnie dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru 

wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny);  

 zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;  

 samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami i innymi źródłami wiedzy i 

informacji;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje oraz skutecznie wykorzystuje różnorodne 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 dość dobrze opanował i stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne określone w 

rozkładzie materiału;  

 w większości przypadków potrafi budować złożone zdania, na ogół poprawne pod względem 

gramatycznym i logicznym oraz krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie na ogół 

spójnych akapitów;  

w większości przypadków potrafi budować złożone zdania, na ogół poprawne pod względem 

gramatycznym i logicznym oraz kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie na ogół spójnych 

akapitów, a po dłuższym przygotowaniu także bardziej rozbudowane wypowiedzi, składające 

się z kilku powiązanych ze sobą akapitów;  

 dość dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji szeroki zasób słownictwa oraz 

funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;  

 zna i stosuje w praktyce większość wyrażeń potocznych przedstawionych w podręczniku;  

 dość dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

przykładem lub prostą definicją, sporadycznie sięgając po tłumaczenie na język polski;  

dość dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

omówieniem i parafrazą lub definicją, sporadycznie sięgając po tłumaczenie na język polski;  

 w większości przypadków potrafi rozróżnić i na ogół poprawnie dostosować struktury 

leksykalno-gramatyczne do rejestru wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / 

kolokwialny);  

 zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;  

 samodzielnie posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim oraz 

podstawowymi podręcznikami gramatycznymi;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera, oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację opanował i stosuje niektóre zagadnienia 

gramatyczne określone w rozkładzie materiału;  

 potrafi budować proste zdania pojedyncze i łączyć je prostymi spójnikami w kilkuzdaniowe, 

nie zawsze spójne wypowiedzi; popełnia przy tym błędy gramatyczne i stosuje liczne 

powtórzenia;  

potrafi budować nieskomplikowane złożone zdania oraz kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie 

krótkich akapitów, przy czym często popełnia błędy gramatyczne i stosuje powtórzenia, a 

jego wypowiedziom na ogół brakuje spójności; bardziej rozbudowane wypowiedzi składające 

się z kilku powiązanych ze sobą akapitów tworzy nieporadnie a przygotowanie takiej 

wypowiedzi zabiera mu dużo czasu;  

 w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację opanował i w ograniczonym zakresie 

stosuje podstawowy zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych adekwatnych do tematu 

i kontekstu wypowiedzi;  

 zna i stosuje w praktyce niektóre wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku;  

 w stopniu ograniczonym opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

antonimami, przykładem lub prostą definicją, dość często sięgając po tłumaczenie na język 

polski;  

w stopniu ograniczonym opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

antonimami, omówieniem i parafrazą lub definicją, dość często sięgając po tłumaczenie na 

język polski;  

 w stopniu ograniczonym potrafi rozróżnić i dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do 

rejestru wypowiedzi (formalny / nieformalny);  

 zna i sporadycznie stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale ma problemy 

z doborem wyrazu stosownie do kontekstu;  

 posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim oraz podstawowymi 

podręcznikami gramatycznymi, ale ma problemy ze skutecznym zastosowaniem wszystkich 

zawartych w nich informacji  

 zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera i w części przypadków skutecznie wykorzystuje 

podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 opanował niewielką część zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału i ma 

problemy z zastosowaniem ich w komunikacji;  

 potrafi budować proste zdania pojedyncze, ale nie jest w stanie łączyć ich w dłuższe 

wypowiedzi; popełnia przy tym liczne błędy gramatyczne i stosuje bardzo liczne 

powtórzenia;  

 potrafi budować pojedyncze zdania złożone i krótkie serie zdań pojedynczych, przy czym 

bardzo często popełnia błędy gramatyczne i stosuje bardzo liczne powtórzenia, a jego 

wypowiedziom brakuje spójności; bardziej rozbudowane wypowiedzi składające się z kilku 

powiązanych ze sobą akapitów tworzy sporadycznie, a przygotowanie takiej wypowiedzi 

zabiera mu dużo czasu i wymaga opanowania pamięciowego;  

 w bardzo ograniczonym stopniu opanował i nieporadnie stosuje ograniczony zasób 

słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, często mając problem z doborem środków 

adekwatnych do tematu i kontekstu wypowiedzi;  

 zna bardzo niewiele wyrażeń potocznych przedstawionych w podręczniku i sporadycznie ich 

używa;  

 sporadycznie zastępuje nieznane słowa synonimami, antonimami, przykładem lub prostą 

definicją, zazwyczaj sięgając po tłumaczenie na język polski;  

 sporadycznie zastępuje nieznane słowa synonimami, antonimami, omówieniem i parafrazą 

lub prostą definicją, zazwyczaj sięgając po tłumaczenie na język polski;  

 sporadycznie potrafi rozróżnić i dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru 

wypowiedzi (formalny / nieformalny);  

 zna kilka technik wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale stosuje je sporadycznie;  

 ma duże problemy w korzystaniu ze słownika oraz podstawowych podręczników 

gramatycznych, wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu znaczenia 

wyrazów i wybieraniu wyrazu pasującego do kontekstu oraz przy wyszukiwaniu i 

interpretowaniu reguł gramatycznych;  

 zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi odnieść je i zastosować w 

celu rozwiązania danego typu zadania maturalnego  
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 nie opanował zagadnień gramatycznych, leksykalnych ani funkcji określonych w rozkładzie 

materiału;  

 nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela;  

 nie potrafi skutecznie korzystać ze słownika ani innych źródeł wiedzy i informacji;  

 nie zna lub zna, ale nie stosuje w praktyce podstawowych strategii egzaminacyjnych do 

rozwiązywania danego typu zadania maturalnego. 

 

 

 

Ocena Słuchanie 

Osiągnięcia ucznia: 
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 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych komunikatów 

opartych na materiale kursowym i wykraczającym poza niego, np. rozumie dialogi z 

filmów i sens popularnych piosenek;  

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części 

komunikatów opartych na materiale kursowym i wykraczającym poza niego, np. rozumie 

dialogi z filmów, poszczególne fragmenty komunikatów medialnych;  

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych 

komunikatach;  

 potrafi z łatwością streścić komunikat, używając języka angielskiego i polskiego;  

 potrafi z łatwością wyłonić błędy zawarte w różnorodnych komunikatach;  

 potrafi z łatwością wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie do ich treści, 

np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy uzupełnić brakujące 

informacje w tabeli;  

 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 potrafi z łatwością zidentyfikować i nazwać intencje autora komunikatu;  

 interpretując komunikat, potrafi z łatwością oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi z łatwością określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

 potrafi z łatwością rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

potrafi z łatwością rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / neutralny / nieformalny / 

kolokwialny);  

 potrafi z łatwością zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości, 

formy i warunków odbioru;  

 potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy;  

 potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do ich treści;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje oraz zawsze skutecznie wykorzystuje 

różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych komunikatów opartych 

na materiale kursowym;  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części komunikatów 

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych 

komunikatach;  

 potrafi poprawnie streścić komunikat, używając języka angielskiego i polskiego;  

 potrafi poprawnie wyłonić błędy zawarte w różnorodnych komunikatach;  

 potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie do ich treści, np. 

zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia czy uzupełnić brakujące informacje 

w tabeli;  

 potrafi poprawnie rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 potrafi poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autora komunikatu;  

 interpretując komunikat, potrafi poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

 potrafi poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

potrafi poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / neutralny / nieformalny / 

kolokwialny);  



 potrafi poprawnie zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości, formy 

i warunków odbioru;  

 potrafi poprawnie rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy;  

 potrafi poprawnie zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do ich treści;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje oraz skutecznie wykorzystuje różnorodne 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens większości komunikatów 

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części 

większości komunikatów opartych na materiale kursowym;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w większości 

komunikatów;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie streścić większość komunikatów, używając języka angielskiego 

i polskiego;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyłonić błędy zawarte w większości komunikatów;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wydobyć większość szczegółowych informacji i zareagować 

stosownie do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia czy 

uzupełnić brakujące informacje w tabeli;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego w większości 

komunikatów;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autorów większości 

komunikatów;  

 interpretując komunikat, potrafi zazwyczaj poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

potrafi zazwyczaj poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / neutralny / 

nieformalny / kolokwialny);  

 potrafi zazwyczaj poprawnie zinterpretować treść większości komunikatów, mimo ich 

zróżnicowanej długości, formy i warunków odbioru;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy w 

większości wypowiedzi;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie zrozumieć polecenia nauczyciela i odnieść się do ich treści;  

  zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens części komunikatów opartych na materiale 

kursowym  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych komunikatów 

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć niektóre kluczowe informacje w części komunikatów;  

 potrafi streścić część komunikatów, używając języka polskiego; ma trudności z 

dokonywaniem streszczenia w języku angielskim;  

 potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w części komunikatów;  

 potrafi wydobyć niektóre szczegółowe informacje i udaje mu się zareagować stosownie do 

ich treści np. zrobić na ich podstawie bardzo prostą notatkę, uszeregować informacje, czy 

uzupełnić brakujące informacje w tabeli, choć napotyka przy tym wyraźne trudności;  

 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego w części komunikatów, choć napotyka przy 

tym wyraźne trudności;  

 potrafi zidentyfikować i nazwać niektóre intencje autorów części komunikatów;  

 interpretując komunikat, potrafi w niektórych przypadkach poprawnie oddzielić fakty od 

opinii;  

 potrafi w niektórych przypadkach poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

 potrafi rozróżnić rejestr części wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

potrafi rozróżnić rejestr części wypowiedzi (styl formalny / neutralny / nieformalny / 

kolokwialny);  

 potrafi zinterpretować treść części komunikatów mimo ich zróżnicowanej długości i formy 

pod warunkiem niezbyt zróżnicowanych warunków odbioru;  



 potrafi rozróżniać większość dźwięków i głosek, ale napotyka częste trudności z 

rozpoznaniem akcentu wyrazowy i zdaniowego;  

 potrafi zrozumieć część poleceń nauczyciela i odnieść się do ich treści;  

 zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera, i w części przypadków skutecznie 

wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 

maturalnego;  
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 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens prostych komunikatów opartych na 

materiale kursowym;  

 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części prostszych 

komunikatów opartych na materiale kursowym;  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć nieliczne kluczowe informacje w prostszych komunikatach;  

 potrafi nieporadnie streścić najprostsze komunikaty, używając języka polskiego; nie potrafi 

dokonać streszczenia w języku angielskim;  

 sporadycznie potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w prostszych komunikatach;  

 potrafi wydobyć pojedyncze szczegółowe informacje, na które z wysiłkiem udaje mu się 

zareagować stosownie do ich treści, np. uszeregować informacje czy uzupełnić pojedyncze 

brakujące informacje w tabeli;  

 sporadycznie potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego w prostszych komunikatach i 

napotyka wyraźne trudności przy ich nazywaniu;  

 sporadycznie potrafi zidentyfikować wyraźne intencje autorów najprostszych komunikatów 

ale napotyka wyraźne trudności w ich nazwaniu;  

 interpretując komunikat, potrafi w sporadycznych przypadkach poprawnie oddzielić fakty od 

opinii;  

 sporadycznie potrafi określić kontekst lub jeden z elementów kontekstu towarzyszącego 

najprostszej wypowiedzi (np. czas, miejsce lub osoby);  

 sporadycznie potrafi rozróżnić rejestr najprostszych wypowiedzi (styl formalny / 

nieformalny);  

 sporadycznie potrafi zinterpretować treść dłuższych komunikatów, pod warunkiem bardzo 

dobrych warunków odbioru;  

 potrafi rozróżniać niektóre dźwięki i głoski, ale sporadycznie rozpoznaje akcent wyrazowy i 

zdaniowy;  

 potrafi zrozumieć nieliczne polecenia nauczyciela z pomocą i podpowiedziami, ale tylko 

sporadycznie potrafi odnieść się do ich treści;  

 zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi odnieść je i zastosować w 

celu rozwiązania danego typu zadania maturalnego;  
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 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnego sensu najprostszych komunikatów opartych na 

materiale kursowym;  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnej myśl poszczególnych części najprostszych 

komunikatów opartych na materiale kursowym;  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć kluczowych informacji w najprostszych komunikatach;  

 nie potrafi streścić najprostszych komunikatów, używając języka polskiego, ani tym bardziej 

dokonać streszczenia w języku angielskim;  

 nie potrafi wyłonić błędów zawartych w najprostszych komunikatach;  

 nie potrafi wydobyć szczegółowych informacji ani zareagować stosownie do ich treści, np. 

wybrać odpowiednich opcji odpowiedzi, uszeregować informacji czy uzupełnić pojedyncze 

brakujące informacje w tabeli;  

 nie potrafi rozpoznać uczuć i reakcji mówiącego w najprostszych komunikatach ani ich 

nazwać;  

 nie potrafi zidentyfikować ani nazwać intencji autorów najprostszych komunikatów;  

 interpretując komunikat, nie potrafi oddzielić faktów od opinii;  

 nie potrafi określić żadnego z elementów kontekstu towarzyszącego najprostszej wypowiedzi 

(np. czas, miejsce lub osoby);  

 nie potrafi rozróżnić rejestru najprostszych wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

 nie potrafi zinterpretować treści dłuższych komunikatów nawet przy zachowaniu bardzo 

dobrych warunków odbioru;  

 nie potrafi rozróżniać dźwięków i głosek ani akcentu wyrazowego i zdaniowego;  



 nie rozumie prostych poleceń nauczyciela nawet z pomocą i podpowiedziami i nie potrafi 

odnieść się do ich treści;  

 nie zna lub zna, ale nie stosuje podstawowych strategii egzaminacyjnych do rozwiązania 

danego typu zadania maturalnego.  

 

 

Ocena Czytanie 

Osiągnięcia ucznia: 

 

6 

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów opartych na 

materiale kursowym i wykraczających poza niego, np. rozumie teksty literackie czytane 

dla przyjemności, autentyczne artykuły prasowe i te publikowane w Internecie;  

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części tekstów 

opartych na materiale kursowym i wykraczających poza niego, np. rozumie fragmenty 

dłuższych artykułów prasowych;  

 rozumie konstrukcję tekstu i potrafi z łatwością rozpoznać związki pomiędzy jego 

poszczególnymi fragmentami;  

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych 

tekstach;  

 potrafi z łatwością streścić tekst używając języka angielskiego i polskiego;  

 potrafi z łatwością ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa i uzasadnić 

swoją decyzję oraz wyłonić błędy zawarte w różnorodnych tekstach;  

 potrafi z łatwością wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie do ich treści, 

np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy przedstawić treść w 

formie graficznej;  

 potrafi z łatwością zidentyfikować i nazwać intencje autora tekstu;  

 interpretując tekst, potrafi z łatwością oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi z łatwością określić kontekst towarzyszący wypowiedzi pisemnej;  

 potrafi z łatwością rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

potrafi z łatwością rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / neutralny / nieformalny / 

kolokwialny);  

 potrafi z łatwością zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości lub 

formy;  

 potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywania treści 

tekstu na podstawie tytułu, czytania tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał 

się przed czytaniem, itp.;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie wykorzystuje 

różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens nie tylko różnorodnych tekstów 

opartych na materiale kursowym, lecz także prostych autentycznych tekstów o charakterze 

użytkowym (np. instrukcje obsługi, ulotki) i uproszczonych wersji literackich i prasowych 

tekstów autentycznych (np. readers);  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części tekstów 

opartych na materiale kursowym;  

 rozumie konstrukcję tekstu i potrafi poprawnie rozpoznać związki pomiędzy jego 

poszczególnymi fragmentami;  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych 

tekstach;  

 potrafi poprawnie streścić tekst, używając języka angielskiego i polskiego;  

 potrafi poprawnie ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa i uzasadnić 

swoją decyzję oraz wyłonić błędy zawarte w różnorodnych tekstach;  

 potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i zareagować stosownie do ich treści, np. 

zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy przedstawić treść w formie 

graficznej;  

 potrafi poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autora tekstu;  



 interpretując tekst, potrafi poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi pisemnej;  

 potrafi poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

potrafi poprawnie rozróżnić rejestr wypowiedzi (styl formalny / neutralny / nieformalny / 

kolokwialny);  

 potrafi poprawnie zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości lub 

formy;  

 potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywania treści tekstu 

na podstawie tytułu, czytania tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed 

czytaniem, itp.;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz skutecznie wykorzystuje różnorodne 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens większości tekstów 

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części 

większości tekstów opartych na materiale kursowym;  

 zazwyczaj rozumie konstrukcję tekstu i zwykle potrafi poprawnie rozpoznać związki 

pomiędzy jego poszczególnymi fragmentami;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w 

większości tekstów;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie streścić tekst, używając języka angielskiego i polskiego;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, 

choć może mieć trudności z uzasadnieniem swojej decyzji; potrafi zazwyczaj skutecznie 

wyłonić błędy zawarte w większości tekstów;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i w większości przypadków 

zareagować stosownie do ich treści, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować 

zdarzenia, czy przedstawić treść w formie graficznej;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autora tekstu;  

 interpretując tekst, potrafi zazwyczaj poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący większości wypowiedzi 

pisemnych;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie rozróżnić rejestr większości wypowiedzi (styl formalny / 

nieformalny);  

zazwyczaj potrafi poprawnie rozróżnić rejestr większości wypowiedzi (styl formalny 

/neutralny / nieformalny / kolokwialny);  

 zazwyczaj potrafi poprawnie zinterpretować treść większości komunikatów, mimo ich 

zróżnicowanej długości lub formy;  

 zazwyczaj potrafi skutecznie korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. 

przewidywania treści tekstu na podstawie tytułu, czytania tekstu pod kątem pytań do tekstu, z 

którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.;  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera, oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens niektórych tekstów opartych na materiale 

kursowym;  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych tekstów 

opartych na materiale kursowym;  

 rozumie konstrukcję niektórych tekstów i potrafi rozpoznać najbardziej podstawowe 

zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu;  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć niektóre kluczowe informacje zawarte w niektórych tekstach;  

 potrafi krótko streścić prostsze teksty, używając języka polskiego, ale ma wyraźne trudności 

ze streszczeniami w języku angielskim;  

 czasami potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, ale ma trudności 

z uzasadnieniem swojej decyzji; potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w prostszych 

tekstach;  

 potrafi wydobyć niektóre szczegółowe informacje i udaje mu się zareagować stosownie do 

ich treści np. uzupełnić na ich podstawie notatkę czy uszeregować informacje, choć napotyka 

przy tym wyraźne trudności;  



 potrafi zidentyfikować i nazwać niektóre intencje autorów części tekstów;  

 interpretując tekst, potrafi w niektórych przypadkach oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi określić kontekst lub jeden z elementów kontekstu (np. nadawcę, odbiorcę, 

okoliczności powstania tekstu) towarzyszącego niektórym wypowiedziom pisemnym;  

 potrafi rozróżnić rejestr niektórych wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

potrafi rozróżnić rejestr niektórych wypowiedzi (styl formalny / neutralny / nieformalny / 

kolokwialny);  

 potrafi zinterpretować treść dłuższych tekstów pod warunkiem posiadania przez nie 

przejrzystej struktury;  

 potrafi korzystać z niektórych strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywania 

treści tekstu na podstawie tytułu, czytania tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi 

zapoznał się przed czytaniem, itp.  

 zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera, i w części przypadków skutecznie 

wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 

maturalnego;  
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 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólny sens prostszych tekstów opartych na 

materiale kursowym;  

 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części prostszych 

tekstów opartych na materiale kursowym;  

 sporadycznie rozumie konstrukcję tekstów i rozpoznaje najbardziej podstawowe zależności 

pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu pod warunkiem, że tekst ma bardzo klarowną 

strukturę i jasno wyrażoną treść;  

 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć najbardziej kluczowe informacje zawarte w 

prostszych tekstach;  

 sporadycznie potrafi krótko streścić najprostsze teksty, używając języka polskiego, ale nie 

radzi sobie ze streszczeniami w języku angielskim;  

 sporadycznie potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, ale nie 

radzi sobie z uzasadnieniem swojej decyzji; tylko sporadycznie potrafi wyłonić najbardziej 

podstawowe błędy zawarte w najprostszych tekstach;  

 sporadycznie potrafi wydobyć pojedyncze informacje, na które z wysiłkiem udaje mu się 

zareagować stosownie do ich treści, np. uszeregować informacje, czy uzupełnić pojedyncze 

brakujące informacje w tabeli;  

 sporadycznie potrafi zidentyfikować najbardziej oczywiste intencje autorów najprostszych 

tekstów, ale ma wyraźne trudności z nazwaniem tych intencji;  

 interpretując tekst, potrafi w sporadycznych przypadkach oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi określić pojedyncze elementy kontekstu (np. nadawcę, odbiorcę lub okoliczności 

powstania tekstu) towarzyszącego najprostszym wypowiedziom pisemnym;  

 sporadycznie potrafi rozróżnić rejestr najprostszych wypowiedzi (styl formalny / 

nieformalny);  

 sporadycznie potrafi zinterpretować treść dłuższych tekstów, pod warunkiem posiadania 

przez nie przejrzystej struktury i uzyskania wsparcia od nauczyciela;  

 sporadycznie korzysta z nielicznych, najbardziej podstawowych strategii stosowanych 

podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu czy towarzyszącej mu 

ilustracji, itp.;  

 zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi odnieść je i zastosować w 

celu rozwiązania danego typu zadania maturalnego;  
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 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnego sensu najprostszych tekstów opartych na 

materiale kursowym;  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnej myśli poszczególnych części najprostszych 

tekstów opartych na materiale kursowym;  

 nie rozumie konstrukcji najprostszych tekstów i nie rozpoznaje najbardziej podstawowych 

zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu, nawet jeśli tekst ma bardzo 

klarowną strukturę i jasno wyrażoną treść,  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć najbardziej kluczowych informacji zawartych w 

najprostszych tekstach;  

 nie potrafi krótko streścić najprostszych tekstów, używając języka polskiego a tym bardziej 



języka angielskiego;  

 nie potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa i nie radzi sobie z 

uzasadnieniem swojej decyzji; nie potrafi wyłonić najbardziej nawet podstawowych błędów 

zawartych w najprostszych tekstach;  

 nie potrafi wydobyć pojedynczych informacji i nie udaje mu się zareagować na nie stosownie 

do ich treści, np. uszeregować czy sklasyfikować informacji;  

 nie potrafi zidentyfikować i nazwać najbardziej oczywistych intencji autorów najprostszych 

tekstów;  

 interpretując tekst, nie potrafi oddzielić faktów od opinii;  

 nie potrafi określić żadnych elementów kontekstu (np. nadawcy, odbiorcy lub okoliczności 

powstania tekstu) towarzyszącego najprostszym wypowiedziom pisemnym;  

 nie potrafi rozróżnić rejestru najprostszych wypowiedzi (styl formalny / nieformalny);  

 nie potrafi zinterpretować treści dłuższych tekstów, mimo ich przejrzystej struktury i 

uzyskania wsparcia od nauczyciela;  

 nie zna lub zna, ale nie korzysta z najbardziej nawet podstawowych strategii stosowanych 

podczas czytania, np. przewidywania treści tekstu na podstawie tytułu czy towarzyszącej mu 

ilustracji, itp.;  

 nie zna lub zna, ale nie stosuje podstawowych strategii egzaminacyjnych do rozwiązania 

danego typu zadania maturalnego.  

 

 

Ocena Mówienie 

Osiągnięcia ucznia: 
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 potrafi porozumiewać się z łatwością, bardzo swobodnie, płynnie i bez wahania;  

 jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;  

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno-

gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania 

odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 potrafi umiejętnie zastosować liczne strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków 

językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;  

 potrafi swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując różnorodne formy 

grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających 

poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 

codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza 

zakres obowiązkowy;  

potrafi swobodnie przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i trudnych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także 

wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi aktywnie i swobodnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na potrzeby 

wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, 

opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi wyjaśnienia) w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy;  

 potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy;  

potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy oraz precyzyjnie opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi 

skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 potrafi precyzyjnie i szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i trafnie je 

skomentować;  

 potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz bardzo 

szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób 

trzecich;  

 potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w 



obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych 

w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie przedstawić szeroki wachlarz zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

potrafi swobodnie przedstawić szeroki wachlarz zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz argumentów za i przeciw, które prezentuje w logicznym, spójnym, 

dobrze przemyślanym porządku;  

 potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji, przedstawiając własne opinie z wyczerpującym 

uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi innych lub 

kwestionując ich zdanie;  

 potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy;  

 potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować na temat przyczyn i 

konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie wykorzystuje 

różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego; 
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 potrafi porozumiewać się płynnie i bez wahania;  

 jego wymowa, akcent i intonacja są na ogół poprawne i nie zakłócają komunikacji;  

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i 

funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich 

środków językowych (powyżej);  

 potrafi zastosować strategie kompensujące braki w wiedzy dot. środków językowych i nie 

wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;  

 potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy 

grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

 potrafi przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i trudnych sytuacjach 

życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi aktywnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na potrzeby wyrażane w 

komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, 

życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

 potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób 

obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 potrafi szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i trafnie je skomentować;  

 potrafi precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz szczegółowo 

zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;  

 potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi precyzyjnie przedstawić opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  



 potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz 

liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przedstawić liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych oraz 

liczne argumenty za i przeciw, które prezentuje w logicznym porządku;  

 potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji, przedstawiając własne opinie z wyczerpującym 

uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi innych lub 

kwestionując ich zdanie;  

 potrafi precyzyjnie wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi trafnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi trafnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować na temat przyczyn i konsekwencji 

zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

 potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz skutecznie wykorzystuje różnorodne 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego  

 

 

4 

 potrafi porozumiewać się dość płynnie;  

 jego wymowa, akcent i intonacja nie zakłócają komunikacji;  

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i 

funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich 

środków językowych (powyżej);  

 potrafi zazwyczaj skutecznie zastosować strategie kompensujące braki w wiedzy dotyczącej 

środków językowych, ale zdarza mu się używać w komunikacji języka polskiego;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy 

grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 przeważnie potrafi przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 

codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

przeważnie potrafi przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i trudnych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 w większości sytuacji potrafi aktywnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo 

na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, 

preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, 

wyjaśnienia);  

 potrafi dość szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi dość szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz zazwyczaj opisać bardziej skomplikowane 

procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w 

urzędach);  

 potrafi dość szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i je skomentować;  

 potrafi przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz dość szczegółowo zrelacjonować 

zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;  

 potrafi wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

 potrafi przedstawić opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi przedstawić kilka adekwatnych zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz po kilka trafnych argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

potrafi przedstawić kilka adekwatnych zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz kilka trafnych argumentów za i przeciw, które prezentuje w logicznym 

porządku;  

 zazwyczaj potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji, przedstawiając własne opinie z 

adekwatnym uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi 



innych lub kwestionując ich zdanie;  

 zazwyczaj potrafi wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zwykle potrafi wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zwykle potrafi wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować na temat przyczyn i konsekwencji 

zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

 zwykle potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);  

 zna, stosownie do sytuacji dobiera, oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego 

 

 

3 

 potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać wypowiedź, aby zyskać 

czas na zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych; potrzebuje też w rozmowie 

wsparcia ze strony rozmówcy i stosuje liczne powtórzenia;  

 jego wymowa, akcent i intonacja, mimo licznych błędów, nie zakłócają komunikacji;  

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury leksykalno-

gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania 

odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 potrafi skutecznie zastosować najbardziej podstawowe strategie kompensujące braki w 

wiedzy dotyczącej środków językowych, ale często używa w komunikacji języka polskiego;  

 potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, stosując podstawowe formy 

grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przeprowadzić niezbyt skomplikowane negocjacje w typowych i niektórych trudnych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi w najprostszy sposób komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na potrzeby 

wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, 

opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

 potrafi ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału oraz nieporadnie opisać niektóre bardziej skomplikowane 

procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w 

urzędach);  

 potrafi ogólnie opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i prosto je skomentować;  

 potrafi w sposób uproszczony przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz ogólnie 

zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując w prosty sposób doświadczenia swoje i osób 

trzecich;  

 potrafi prosto wyrazić i krótko uzasadnić swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi prosto przedstawić opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

 potrafi przedstawić pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych 

oraz pojedyncze argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przedstawić pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych 

oraz pojedyncze argumenty za i przeciw, które organizuje z zachowaniem pewnej logiki, ale 

nie do końca spójnie;  

 potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji na nieskomplikowane tematy, przedstawiając krótko 

własne opinie z prostym uzasadnieniem; czasem potrafi odeprzeć kontrargumenty lub 

skomentować wypowiedzi innych, a nawet zakwestionować ich zdanie, ale nie potrafi 

swobodnie podtrzymywać polemiki;  

 potrafi w prosty sposób wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  



 potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

 potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz podejmuje pojedyncze próby 

spekulowania na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi w najprostszy sposób wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału, ale sprawia mu trudność formułowanie rozbudowanych wypowiedzi o 

charakterze hipotetycznym;  

 stara się dostosować rejestr wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny), ale potrafi 

to robić tylko w odniesieniu do pojedynczych fragmentów wypowiedzi;  

 zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera i w części przypadków skutecznie wykorzystuje 

podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  

 

 

2 

 nie potrafi porozumiewać się płynnie, często przerywa wypowiedź, aby zyskać czas na 

zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych, potrzebuje w rozmowie stałego 

wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje bardzo liczne powtórzenia;  

 popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które częściowo zakłócają 

komunikację;  

 ma poważne trudności z zastosowaniem w swoich wypowiedziach odpowiednich struktur 

leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi 

dotyczącymi stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 sporadycznie i nieumiejętnie stosuje pojedyncze, najprostsze strategie kompensujące braki w 

wiedzy dotyczącej środków językowych i bardzo często korzysta w komunikacji z języka 

polskiego;  

 z trudem i sporadycznie potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, 

nieporadnie stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych sytuacjach 

życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

z trudem i sporadycznie potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych i 

niektórych trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi w najprostszy sposób zakomunikować swoje potrzeby i 

zareagować językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, 

sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, 

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

 z trudem i sporadycznie potrafi bardzo pobieżnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska 

i czynności w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

z trudem i sporadycznie potrafi bardzo pobieżnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska 

i czynności w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz równie pobieżnie opisać 

pojedyncze bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub 

procedury postępowania w urzędach), pod warunkiem że ma wcześniej czas na pamięciowe 

opanowanie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi bardzo pobieżnie opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i 

skomentować je w bardzo oszczędny sposób;  

 z trudem i sporadycznie potrafi w sposób bardzo pobieżny przedstawić pojedyncze fakty z 

przeszłości i teraźniejszości oraz równie pobieżnie zrelacjonować pojedyncze zdarzenia z 

przeszłości, opisując w bardzo prosty sposób i pobieżnie doświadczenia swoje i osób 

trzecich;  

 z trudem i sporadycznie potrafi pobieżnie wyrazić i bardzo krótko uzasadnić swoje opinie, 

poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi pobieżnie przedstawić opinie osób trzecich w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi przedstawić pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i 

kwestii problemowych oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw w obrębie tematów ujętych 



w rozkładzie materiału;  

z trudem i sporadycznie potrafi przedstawić pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i 

kwestii problemowych oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw, których w większości 

wypadków nie jest w stanie zorganizować w logiczną wypowiedź;  

 z trudem i sporadycznie potrafi wziąć aktywny udział w dyskusji na najprostsze tematy, 

przedstawiając krótko i pobieżnie własne opinie z bardzo prostym uzasadnieniem; tylko 

sporadycznie udaje mu się odeprzeć kontrargumenty, skomentować wypowiedzi innych lub 

zakwestionować ich zdanie, ale w większości wypadków pozostaje biernym uczestnikiem 

dyskusji;  

 z trudem i sporadycznie potrafi w najprostszy sposób wyrazić intencje, marzenia, nadzieje i 

plany na przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz 

wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

z trudem i sporadycznie potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz 

wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, ale bardzo rzadko 

podejmuje pojedyncze próby spekulowania na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 

przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi w najprostszy sposób wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału i nie jest w stanie rozwijać swoich wypowiedzi;  

 sporadycznie udaje mu się dostosować rejestr fragmentów wypowiedzi do sytuacji (styl 

formalny / nieformalny);  

 zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi zastosować je w celu 

rozwiązania danego typu zadania maturalnego;  
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 nie porozumiewa się wcale lub porozumiewa się niewystarczająco płynnie, by móc 

uczestniczyć w konwersacji, pomimo wsparcia ze strony rozmówcy;  

 popełnia bardzo liczne błędy w wymowie, akcencie i intonacji, które znacznie zakłócają lub 

uniemożliwiają komunikację;  

 nie potrafi zastosować w swoich wypowiedziach najprostszych struktur leksykalno-

gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi dotyczącymi 

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 nie potrafi stosować strategii kompensujących braki w wiedzy dot. środków językowych i 

stale korzysta w komunikacji z języka polskiego;  

 nie potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostej rozmowy, nie stosuje podstawowych 

formy grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 nie potrafi uzyskać ani przekazać najprostszych informacji oraz wyjaśnień w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 nie potrafi przeprowadzić najprostszych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

nie potrafi przeprowadzić najprostszych negocjacji w typowych ani trudniejszych sytuacjach 

życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału  

 nie potrafi w najprostszy nawet sposób zakomunikować swoich potrzeb ani zareagować 

językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach innych osób (propozycje, sugestie, 

pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, 

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

 nie potrafi opisać osób, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności w obrębie tematów ujętych 

w rozkładzie materiału;  

nie potrafi opisać osób, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności w obrębie tematów ujętych 

w rozkładzie materiału ani opisać bardziej skomplikowanych procesów (sposób obsługi 

skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach), nawet wówczas gdy 

ma wcześniej czas na pamięciowe opanowanie materiału;  

 nie potrafi opowiedzieć o codziennych wydarzeniach ani ich skomentować;  

 nie potrafi przedstawić faktów z przeszłości i teraźniejszości, zrelacjonować zdarzeń z 

przeszłości, ani opisać doświadczeń swoich i osób trzecich;  

 nie potrafi wyrazić ani uzasadnić swoich opinii, poglądów i emocji w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 nie potrafi przedstawić opinii osób trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  



 nie potrafi przedstawić zalet ani wad różnych rozwiązań i kwestii problemowych, ani 

argumentów za lub przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

nie potrafi przedstawić zalet ani wad różnych rozwiązań i kwestii problemowych, ani 

argumentów za lub przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału ani też 

zorganizować ich w logiczną wypowiedź;  

 nie potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji na najprostsze tematy ani przedstawić własnych 

opinii z uzasadnieniem; nie udaje mu się odeprzeć kontrargumentów, skomentować 

wypowiedzi innych lub zakwestionować ich zdania; pozostaje zupełnie biernym uczestnikiem 

dyskusji lub odmawia udziału w niej;  

 nie potrafi wyrazić intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 nie potrafi wyrazić pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości dotyczących zdarzeń 

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

nie potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości 

dotyczących zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych ani spekulować na temat 

przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

 nie potrafi wysuwać i wyrażać hipotez w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 nie potrafi dostosować rejestru wypowiedzi do sytuacji (styl formalny / nieformalny);  

 nie zna lub zna, ale nie stosuje podstawowych strategii egzaminacyjnych do rozwiązania 

danego typu zadania maturalnego.  

 
 

Ocena Pisanie 

Osiągnięcia ucznia: 
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 potrafi porozumiewać się w formie pisemnej z łatwością, precyzyjnie przekazując 

zamierzoną treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;  

 jego wypowiedzi pisemne są poprawne i w pełni zrozumiałe;  

 zna i świadomie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze użytkowym 

(np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny);  

zna i świadomie stosuje zasady konstruowania krótszych (np. e-mail, wiadomość) i 

dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list prywatny, list 

formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis, opowiadanie, 

recenzja, sprawozdanie);  

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno-

gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania 

odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 potrafi w wypowiedzi pisemnej swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać kontakty 

towarzyskie, stosując różnorodne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w formie pisemnej w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie przeprowadzić proste pisemne negocjacje w typowych sytuacjach życia 

codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających 

poza zakres obowiązkowy;  

potrafi swobodnie przeprowadzić bardziej skomplikowane pisemne negocjacje w 

typowych i trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi aktywnie i swobodnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na 

potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugestie, 

pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, 

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia) w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a 

także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy;  

 potrafi precyzyjnie i szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 



obowiązkowy oraz precyzyjnie opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi 

skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 potrafi precyzyjnie i szczegółowo opowiedzieć pisemnie o codziennych wydarzeniach i 

trafnie je skomentować;  

 potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić pisemnie fakty z przeszłości i teraźniejszości 

oraz bardzo szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia 

swoje i osób trzecich;  

 potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić i uzasadnić pisemnie swoje opinie, poglądy i 

emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza 

zakres obowiązkowy; 

 potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić pisemnie opinie osób trzecich w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy; 

 potrafi swobodnie przedstawić pisemnie szeroki wachlarz zalet i wad różnych rozwiązań i 

kwestii problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

potrafi swobodnie przedstawić w piśmie szeroki wachlarz zalet i wad różnych rozwiązań i 

kwestii problemowych oraz argumentów za i przeciw, które prezentuje w logicznym, 

spójnym, dobrze przemyślanym porządku; 

 potrafi pisemnie przedstawić nie tylko własne opinie z ich wyczerpującym uzasadnieniem, 

lecz także ustosunkować się do opinii innych osób, odpierając kontrargumenty, 

komentując wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie; 

 potrafi swobodnie i precyzyjnie wyrazić pisemnie intencje, marzenia, nadzieje i plany na 

przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających 

poza zakres obowiązkowy; 

 potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości 

dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości 

dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować na temat 

przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

 potrafi swobodnie pisemnie abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

 potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej stosownie do sytuacji (styl 

formalny / nieformalny); 

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz zawsze skutecznie wykorzystuje 

różnorodne strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego; 
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 potrafi skutecznie porozumiewać się w formie pisemnej, precyzyjnie przekazując zamierzoną 

treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;  

 jego wypowiedzi pisemne są na ogół poprawne i w pełni zrozumiałe;  

 zna i poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze użytkowym 

(np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny);  

zna i poprawnie stosuje zasady konstruowania krótszych (np. e-mail, wiadomość) i dłuższych, 

bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list prywatny, list formalny) oraz 

dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis, opowiadanie, recenzja, 

sprawozdanie);  

 potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych poprawnie zastosować szeroki zakres struktur 

leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi 

dotyczącymi stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 potrafi w wypowiedzi pisemnej poprawnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, 

stosując poprawnie formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

 potrafi uzyskać i przekazać pisemnie informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych 

w rozkładzie materiału;  

 potrafi przeprowadzić w formie pisemnej proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 

codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przeprowadzić w formie pisemnej bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i 



trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi pisemnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na potrzeby wyrażane w 

komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, 

intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

 potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi szczegółowo opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób 

obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 potrafi szczegółowo opowiedzieć w formie pisemnej o codziennych wydarzeniach i trafnie je 

skomentować;  

 potrafi precyzyjnie przedstawić pisemnie fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz 

szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób 

trzecich;  

 potrafi precyzyjnie wyrazić i uzasadnić pisemnie swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi precyzyjnie przedstawić pisemnie opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

 potrafi przedstawić pisemnie liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych 

oraz liczne argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przedstawić pisemnie liczne zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych 

oraz liczne argumenty za i przeciw, które prezentuje w logicznie uporządkowanej 

wypowiedzi pisemnej;  

 potrafi pisemnie przedstawić nie tylko własne opinie z ich dokładnym uzasadnieniem, lecz 

także ustosunkować się do opinii innych osób, odpierając kontrargumenty, komentując 

wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie;  

 potrafi precyzyjnie wyrazić w formie pisemnej intencje, marzenia, nadzieje i plany na 

przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować w formie pisemnej na temat 

przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; 

 potrafi w formie pisemnej abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej do sytuacji (styl formalny / nieformalny); 

 zna, stosownie do sytuacji dobiera i adaptuje, oraz skutecznie wykorzystuje różnorodne 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego; 
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 zazwyczaj potrafi skutecznie porozumiewać się pisemnie, przekazując zamierzoną treść 

zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;  

 jego wypowiedzi pisemne są w większości poprawne i zrozumiałe, a błędy nie zakłócają 

komunikacji;  

 zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze 

użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny);  

zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania krótszych (np. e-mail, wiadomość) i 

dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list prywatny, list 

formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis, opowiadanie, 

recenzja, sprawozdanie);  

 zwykle potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować odpowiedni zakres struktur 

leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. 

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 zazwyczaj potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, stosując poprawnie 

najważniejsze formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi uzyskać i przekazać pisemnie informacje oraz wyjaśnienia w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi przeprowadzić w formie pisemnej proste negocjacje w typowych 



sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

zazwyczaj potrafi przeprowadzić w formie pisemnej nieco bardziej skomplikowane 

negocjacje w typowych i trudniejszych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi w formie pisemnej komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na 

potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugestie, 

pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, 

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

 zwykle potrafi opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

zwykle potrafi opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać ogólnie bardziej skomplikowane procesy (sposób 

obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 zwykle potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o codziennych wydarzeniach i w sposób 

ogólny je skomentować;  

 zwykle potrafi przedstawić w formie pisemnej fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz 

zrelacjonować w piśmie zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób 

trzecich; 

 zazwyczaj potrafi wyrazić i uzasadnić w formie pisemnej swoje opinie, poglądy i emocje w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 zazwyczaj potrafi przedstawić pisemnie opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; 

 zwykle potrafi przedstawić pisemnie zestaw kilku zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz argumentów za i przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału; 

zwykle potrafi przedstawić pisemnie zestaw kilku zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz argumentów za i przeciw, które najczęściej prezentuje w logicznie 

uporządkowanej wypowiedzi pisemnej; 

 zwykle potrafi przedstawić pisemnie nie tylko własne opinie z ich ogólnym uzasadnieniem, 

lecz także ustosunkować się do opinii innych osób, odpierając kontrargumenty, komentując 

wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie, choć nie ma pełnej swobody w 

formułowaniu bardziej złożonej polemiki na piśmie; 

 zazwyczaj potrafi wyrazić w formie pisemnej intencje, marzenia, nadzieje i plany na 

przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 zwykle potrafi wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału; 

zwykle potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować w formie pisemnej na temat 

przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału, choć nie ma pełnej swobody w formułowaniu bardziej złożonej 

wypowiedzi; 

 zwykle potrafi w formie pisemnej w prosty sposób abstrahować, wysuwać i wyrażać hipotezy 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, choć nie ma pełnej swobody w 

formułowaniu bardziej złożonej; 

 zwykle potrafi dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej do sytuacji (styl formalny / 

nieformalny); 

 zna, stosownie do sytuacji dobiera, oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze 

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego; 
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 potrafi zwięźle porozumiewać się pisemnie, przekazując w prosty sposób zamierzoną treść, 

najczęściej zgodnie z założonym celem komunikacyjnym; 

 jego wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy, które jednak nie zakłócają komunikacji; 

 zna i stara się stosować podstawowe zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze 

użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny), choć w dużej 

mierze musi polegać na tekstach wzorcowych; 

 zna i stara się stosować podstawowe zasady konstruowania krótszych (np. e-mail, 

wiadomość) i dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list 

prywatny, list formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis, 



opowiadanie, recenzja, sprawozdanie), choć w dużej mierze musi polegać na tekstach 

wzorcowych; 

 potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować ograniczony zakres struktur 

leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. 

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej); 

 potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, stosując niewielkie zakres 

form grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi uzyskać i przekazać pisemnie w bardzo prostej formie niektóre informacje oraz 

wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi przeprowadzić w bardzo prostej formie pisemnej najprostsze negocjacje w typowych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

potrafi przeprowadzić w formie pisemnej, stosując zwięzłe i proste wypowiedzi, niezbyt 

skomplikowane negocjacje w typowych i trudniejszych sytuacjach życia codziennego w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi w bardzo prostej formie pisemnej komunikować swoje główne potrzeby i reagować 

językowo na niektóre potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób 

(propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, 

podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia); 

 potrafi bardzo ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

potrafi bardzo ogólnie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać bardzo zwięźle niezbyt skomplikowane 

procesy (sposób obsługi urządzeń lub procedury postępowania w urzędach); 

 potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o najprostszych codziennych wydarzeniach i w 

sposób pobieżny je skomentować; 

 potrafi przedstawić w formie pisemnej niektóre fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz 

zrelacjonować niektóre zdarzenia z przeszłości, opisując pobieżnie doświadczenia swoje i 

osób trzecich; 

 potrafi prosto wyrazić i krótko uzasadnić w formie pisemnej swoje opinie, poglądy i emocje 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi zwięźle przedstawić pisemnie opinie osób trzecich w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; 

 potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz pojedyncze argumenty za i przeciw w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; 

potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii 

problemowych oraz pojedyncze argumenty za i przeciw, które rzadko udaje mu się włożyć w 

logicznie uporządkowane ramy; 

 potrafi pisemnie przedstawić pobieżnie własne opinie z ich bardzo prostym uzasadnieniem i 

ustosunkować się do niektórych opinii innych osób; napotyka trudności z odpieraniem 

kontrargumentów, komentowaniem wypowiedzi innych lub kwestionowaniem ich zdania; 

 potrafi pobieżnie wyrazić w formie pisemnej intencje, marzenia, nadzieje i plany na 

przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej formie pewność, przypuszczenie oraz 

wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału; 

potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej i zwięzłej formie pewność, przypuszczenie 

oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz pobieżnie 

spekulować w formie pisemnej na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i 

przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi w formie pisemnej w bardzo prosty i zwięzły sposób abstrahować, wysuwać i wyrażać 

hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi dostosować rejestr niektórych wypowiedzi pisemnych do sytuacji (styl formalny / 

nieformalny); 

 zna, częściowo stosownie do sytuacji dobiera, i w części przypadków skutecznie 

wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 

maturalnego; 

 

  sporadycznie udaje mu się sformułować prostą wypowiedź pisemną, przekazując w bardzo 



2 prosty sposób część zamierzonej treści, nie do końca zgodnie z założonym celem 

komunikacyjnym; 

 jego wypowiedzi pisemne zawierają bardzo liczne błędy, które częściowo zakłócają 

komunikację; 

 z trudem i sporadycznie potrafi zastosować pojedyncze zasady konstruowania prostych 

tekstów o charakterze użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list 

formalny), choć musi stale polegać na tekstach wzorcowych; 

z trudem i sporadycznie potrafi zastosować pojedyncze zasady konstruowania krótszych (np. 

e-mail, wiadomość) i dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. 

list prywatny, list formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych (np. rozprawka, opis, 

opowiadanie, recenzja, sprawozdanie), choć musi stale polegać na tekstach wzorcowych; 

 sporadycznie potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować odpowiedni, 

aczkolwiek bardzo podstawowy, zakres struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji 

językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi dotyczącymi stosowania odpowiednich 

środków językowych (powyżej); 

 sporadycznie potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, stosując 

pojedyncze formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi uzyskać i przekazać pisemnie w bardzo prostej formie nieliczne 

informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi przeprowadzić w formie pisemnej w bardzo prostej formie najprostsze 

negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; 

sporadycznie potrafi przeprowadzić w formie pisemnej, stosując najprostsze wypowiedzi 

nieskomplikowane negocjacje w typowych i niezbyt trudnych sytuacjach życia codziennego 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi komunikować w bardzo prostej formie pisemnej swoje pojedyncze 

potrzeby i w nielicznych przypadkach reagować językowo na niektóre potrzeby wyrażane w 

komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, 

intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia); 

 sporadycznie potrafi opisać fragmentarycznie osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i 

czynności w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

sporadycznie potrafi fragmentarycznie opisać osoby, przedmioty, miejsca, zjawiska i 

czynności w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz równie fragmentarycznie, 

po uprzednim przygotowaniu, opisać nieskomplikowane procesy (sposób obsługi urządzeń 

lub procedury postępowania); 

 sporadycznie potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o niektórych najprostszych codziennych 

wydarzeniach i w nielicznych przypadkach potrafi je w sposób fragmentaryczny 

skomentować pisemnie; 

 sporadycznie potrafi przedstawić w formie pisemnej pojedyncze fakty z przeszłości i 

teraźniejszości oraz zrelacjonować pojedyncze zdarzenia z przeszłości, opisując nieporadnie 

doświadczenia swoje i osób trzecich; 

 sporadycznie potrafi w bardzo prosty sposób wyrazić i czasem tylko krótko uzasadnić w 

formie pisemnej swoje opinie, poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału; 

 sporadycznie potrafi nieporadnie i fragmentarycznie przedstawić pisemnie opinie osób 

trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i 

kwestii problemowych oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw w obrębie tematów ujętych 

w rozkładzie materiału; 

sporadycznie potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i 

kwestii problemowych oraz pojedyncze argumenty za lub przeciw, których jednak nie potrafi 

włożyć w logicznie uporządkowane ramy wypowiedzi pisemnej; 

 sporadycznie potrafi przedstawić pisemnie pobieżnie własne opinie z ich częściowym i 

fragmentarycznym uzasadnieniem, ale nie potrafi ustosunkować się do opinii innych osób; 

napotyka duże trudności z odpieraniem kontrargumentów, komentowaniem wypowiedzi 

innych lub kwestionowaniem ich zdania; 

 sporadycznie potrafi wyrazić w formie pisemnej nieliczne intencje, marzenia, nadzieje i plany 

na przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej formie pewność, 



przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące niektórych zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i 

przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

sporadycznie potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej i zwięzłej formie pewność, 

przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące niektórych zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i 

przyszłych oraz pobieżnie i bardzo nieporadnie spekulować w formie pisemnej na temat 

przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi w formie pisemnej w bardzo prosty i pobieżny sposób abstrahować, 

wysuwać i wyrażać najprostsze hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi dostosować rejestr fragmentów wypowiedzi pisemnych do sytuacji (styl 

formalny / nieformalny); 

 zna podstawowe strategie egzaminacyjne, ale sporadycznie potrafi je zastosować w celu 

rozwiązania danego typu zadania maturalnego; 

 

1 

 nie potrafi formułować prostych wypowiedzi pisemnych, tak by przekazać choćby część 

zamierzonej treści; wypowiedzi pisemne nie są zgodne z założonym celem komunikacyjnym; 

 jego wypowiedzi zawierają bardzo liczne błędy, które zakłócają znacząco lub całkowicie 

uniemożliwiają komunikację; 

 nie zna i / lub nie potrafi zastosować zasad konstruowania prostych tekstów o charakterze 

użytkowym (np. e-mail, wiadomość, list prywatny i prosty list formalny), mimo dostępu do 

tekstów wzorcowych; 

nie zna i / lub nie potrafi zastosować zasad konstruowania krótszych (np. e-mail, wiadomość) 

i dłuższych, bardziej złożonych tekstów o charakterze użytkowym (np. list prywatny, list 

formalny) oraz dłuższych wypowiedzi pisemnych ( np. rozprawka, opis, opowiadanie, 

recenzja, sprawozdanie), mimo dostępu do tekstów wzorcowych; 

 nie potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować najprostszych struktur 

leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. 

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej); 

 nie potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontaktów towarzyskich, ani korzystać z 

najbardziej podstawowych form grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału; 

 nie potrafi uzyskać i przekazać pisemnie w bardzo prostej formie informacji oraz wyjaśnień 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi przeprowadzić w bardzo prostej formie pisemnej najprostszych negocjacji w 

typowych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

nie potrafi przeprowadzić w formie pisemnej, stosując najprostsze wypowiedzi, 

nieskomplikowanych negocjacji w typowych i niezbyt trudnych sytuacjach życia 

codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi w bardzo prostej formie pisemnej komunikować swoich potrzeb i reagować 

językowo na potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób (propozycje, 

sugestie, pozwolenie, preferencje, opinie, intencje, życzenia, rady, prośby, podziękowania, 

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia); 

 nie potrafi w formie pisemnej opisać osób, przedmiotów, miejsc, zjawisk ani czynności w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

nie potrafi w formie pisemnej opisać osób, przedmiotów, miejsc, zjawisk ani czynności w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, jak również opisać nieskomplikowanych 

procesów (sposób obsługi urządzeń lub procedury postępowania); 

 nie potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o najprostszych codziennych wydarzeniach ani 

ich skomentować; 

 nie potrafi przedstawić w formie pisemnej faktów z przeszłości i teraźniejszości ani 

zrelacjonować zdarzeń z przeszłości, jak również opisać doświadczeń swoich i osób trzecich; 

nie potrafi wyrazić i uzasadnić w formie pisemnej swoich opinii, poglądów i emocji w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi przedstawić pisemnie opinii osób trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału; 

 nie potrafi przedstawić pisemnie zalet ani wad różnych rozwiązań i kwestii problemowych 

oraz argumentów za lub przeciw w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

nie potrafi przedstawić pisemnie zalet ani wad różnych rozwiązań i kwestii problemowych, 

jak również pojedynczych argumentów za lub przeciw, których nie umie włożyć też w 

logicznie uporządkowane ramy wypowiedzi pisemnej; 



 nie potrafi pisemnie przedstawić własnych opinii z ich uzasadnieniem, ustosunkować się do 

opinii innych osób, odpierać kontrargumenty, komentować wypowiedzi innych lub 

kwestionować ich zdanie; 

 nie potrafi wyrazić w formie pisemnej intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi wyrazić pisemnie pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości dotyczących 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału; 

nie potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej i zwięzłej formie pewności, 

przypuszczenia oraz wątpliwości dotyczących zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych 

oraz spekulować w formie pisemnej na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń przeszłych i 

przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi w formie pisemnej abstrahować, wysuwać i wyrażać najprostsze hipotezy w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi dostosować rejestru fragmentów lub całości wypowiedzi pisemnych do sytuacji 

(styl formalny / nieformalny); 

 nie zna lub zna, ale nie stosuje podstawowych strategii egzaminacyjnych do rozwiązania 

danego typu zadania maturalnego. 

 

 

 

Ocena Prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń 

Osiągnięcia ucznia: 

 

6 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń wyjątkowo staranny; pismo czytelne, estetyczny wygląd; 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany na bieżąco; systematyczne notatki; 

 uczeń dokonuje regularnie samodzielnych notatek poza wymaganymi, włączając do zeszytu 

systematycznie zadania dodatkowe; 

 uczeń sporządza notatki w sposób dowodzący indywidualnego stylu uczenia się, ale 

równocześnie czytelny dla innych; 

 notatki i inne informacje zawarte w zeszycie / zeszycie ćwiczeń dowodzą pozyskiwania 

informacji z różnorodnych źródeł wykraczających poza materiał kursu; 

 

5 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń bardzo staranny; pismo czytelne, estetyczny wygląd; 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany na bieżąco; systematyczne notatki; 

 uczeń dokonuje samodzielnych notatek poza wymaganymi, włączając do zeszytu 

okazjonalnie zadania dodatkowe; 

 uczeń sporządza notatki w sposób dowodzący indywidualnego stylu uczenia się, ale 

równocześnie czytelny dla innych; 

 notatki i inne informacje zawarte w zeszycie / zeszycie ćwiczeń dowodzą poszukiwania 

informacji w wszystkich źródłach wskazanych przez nauczyciela jako obowiązkowe; 

 

4 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń dość staranny; pismo czytelne, estetyczny wygląd; 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany na bieżąco; systematyczne notatki; 

 uczeń dokonuje samodzielnych notatek; 

 uczeń sporządza notatki w sposób czytelny dla innych; 

 notatki i inne informacje zawarte w zeszycie / zeszycie ćwiczeń dowodzą poszukiwania 

informacji w większości źródeł wskazanych przez nauczyciela jako obowiązkowe; 

 

3 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń mało staranny; pismo czasami nieczytelne, mało estetyczny wygląd; 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany niezbyt systematycznie; brak niektórych wpisów; 

 uczeń dokonuje samodzielnych notatek lub starannie kopiuje notatki z tablicy / podręcznika w 

sytuacji, w której jest to dopuszczalne; 

 uczeń sporządza notatki w sposób czytelny dla siebie i innych; 

 notatki i inne informacje zawarte w zeszycie / zeszycie ćwiczeń dowodzą poszukiwania 

informacji w niektórych ze źródeł wskazanych przez nauczyciela jako obowiązkowe; 

 

2 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń niestaranny; pismo często nieczytelne, nieestetyczny wygląd; 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany niesystematycznie; brak licznych wpisów lub wpisy 

regularne ale niekompletne; 

 uczeń sporadycznie dokonuje samodzielnych notatek; większość niezbyt starannie kopiuje z 

gotowych źródeł, ale potrafi się nimi posłużyć w ograniczonym zakresie; 

 uczeń sporządza notatki w sposób zazwyczaj czytelny dla siebie i innych; 



 notatki i inne informacje zawarte w zeszycie / zeszycie ćwiczeń ograniczają się do 

podstawowych źródeł informacji wymaganych przez nauczyciela; 

 

1 

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń bardzo niestaranny; pismo nieczytelne, bardzo nieestetyczny wygląd; 

 w zeszycie / zeszycie ćwiczeń brakuje większości wpisów lub są one niekompletne i 

fragmentaryczne, co uniemożliwia korzystanie z notatek; 

 uczeń nie wykonuje samodzielnych notatek lub nie potrafi skorzystać z notatek 

sporządzonych w zeszycie; 

 uczeń sporządza notatki w sposób nieczytelny dla siebie i / lub innych; 

 notatki i inne informacje zawarte w zeszycie / zeszycie ćwiczeń nie uwzględniają 

podstawowych źródeł informacji wymaganych przez nauczyciela; 

 uczeń nie posiada notatek w zeszycie / wpisów w zeszycie ćwiczeń lub nie posiada 

aktualnego zeszytu / zeszytu ćwiczeń do języka angielskiego. 

 

 

Ocena Praca domowa 

Osiągnięcia ucznia: 

 

6 
 chętnie i często z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace domowe, sprawdzając je z 

kluczem (jeśli to możliwe), a w przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem; 

 pracuje samodzielnie i wyjątkowo systematycznie; 

 wykonuje zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

 potrafi wykonać samodzielnie, starannie i poprawnie otwarte zadania domowe oraz często 

podejmuje się realizacji tych zadań, które znacznie wykraczają stopniem trudności poza 

wymagany poziom; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

5 
 chętnie i skutecznie wykonuje prace domowe, sprawdzając je z kluczem (jeśli to możliwe), a 

w przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem; 

 pracuje samodzielnie i systematycznie; 

 wykonuje zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

 potrafi wykonać samodzielnie, starannie i poprawnie zadania domowe, które wymagają 

wykorzystania wzorca oraz sporadycznie także takie, które wymagają własnej kreatywności; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

4 
 skutecznie wykonuje prace domowe, sprawdzając je z kluczem (jeśli to możliwe), a w 

przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem; 

 pracuje w większości wypadków samodzielnie i systematycznie; 

 zazwyczaj wykonuje zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

 potrafi wykonać samodzielnie, starannie i poprawnie zadania domowe, które wymagają 

wykorzystania wzorca; 

 zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

3 
 pomimo trudności wykonuje prace domowe, sprawdzając je z kluczem (jeśli to możliwe), a w 

przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem; 

 pracuje w większości wypadków samodzielnie choć niezbyt systematycznie; 

 stara się wykonywać zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

 potrafi wykonać samodzielnie i starannie zadania domowe, które wymagają wykorzystania 

prostego wzorca; miewa trudności z poprawnością prac; 

 ma częste problemy z dotrzymaniem ustalonych terminów; 

 

2 
 niechętnie i / lub sporadycznie wykonuje prace domowe, rzadko konsultuje się z 

nauczycielem lub sprawdza je z kluczem; 

 prace domowe są wykonywane mało starannie; 

 pracuje w większości przypadków niesamodzielnie i niezbyt systematycznie; prace domowe 

są często fragmentaryczne; 

 ma problemy z wykonywaniem zadań domowych zgodnie z instrukcją; 

 potrafi wykonać samodzielnie tylko zadania domowe o charakterze odtwórczym, które 

wymagają wykorzystania bardzo prostego wzorca; miewa duże trudności z poprawnością 

prac; 

 sporadycznie dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

1 
 nie wykonuje prac domowych, nie konsultuje się z nauczycielem ani nie sprawdza 

odpowiedzi z kluczem; 

 prace domowe są wykonywane niestarannie; 



 pracuje niesamodzielnie i niesystematycznie; prace domowe są fragmentaryczne; 

 zadania domowe są przeważnie niezgodne z instrukcją; 

 nie potrafi wykonać samodzielnie najprostszego zadania domowego o charakterze 

odtwórczym, które wymaga wykorzystania bardzo prostego wzorca; trudności z 

poprawnością prac uniemożliwiają ich zrozumienie; 

 lekceważy lub notorycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów. 

 

 

Ocena Praca projektowa indywidualna 

Osiągnięcia ucznia: 

 

6 

 chętnie, często i z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe indywidualne prace projektowe; 

 często podejmuje się realizacji prac, które znacznie wykraczają stopniem trudności poza 

wymagany poziom znajomości języka angielskiego; 

 pracuje samodzielnie, wykazując się dużą dyscypliną, inicjatywą i kreatywnością; 

 wykonuje zadania w pełni zgodnie z instrukcją a efekt pracy spełnia założony cel; 

 praca ma czytelną, logiczną, dobrze przemyślaną strukturę i jest łatwa w odbiorze; 

 praca jest zawsze kompletna i dopracowana w szczegółach; 

 wykonaną pracę wyróżniają wyjątkowe walory merytoryczne i artystyczne, wyczerpująca 

treść oraz wykorzystanie wiadomości z innych dziedzin zaczerpniętych z różnych 

nieobowiązkowych źródeł i mediów; 

 potrafi wykonać pracę starannie i perfekcyjnie oraz oryginalnie ją zaprezentować; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

5 

 chętnie i często wykonuje indywidualne prace projektowe; 

 sporadycznie podejmuje się realizacji prac, które wykraczają nieco stopniem trudności poza 

wymagany poziom znajomości języka angielskiego; 

 pracuje samodzielnie, wykazując się dużą dyscypliną; 

 wykonuje zadania w pełni zgodnie z instrukcją a efekt pracy spełnia założony cel; 

 praca ma czytelną, logiczną, dobrze przemyślaną strukturę i jest łatwa w odbiorze; 

 praca jest zawsze kompletna i dopracowana w szczegółach; 

 wykonana praca posiada wysokie walory merytoryczne i artystyczne, bogatą treść oraz 

dowodzi wykorzystania wiadomości z innych dziedzin zaczerpniętych z pojedynczych 

nieobowiązkowych źródeł i mediów; 

 potrafi wykonać pracę starannie i skutecznie ją zaprezentować; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

4 

 w miarę często wykonuje indywidualne prace projektowe; 

 pracuje samodzielnie; 

 zazwyczaj wykonuje zadania zgodnie z instrukcją a efekt pracy spełnia założony cel; 

 praca ma czytelną i logiczną strukturę i jest łatwa w odbiorze; 

 praca jest kompletna i w większości dopracowana; 

 wykonana praca posiada stosowną do tematu treść oraz dowodzi wykorzystania 

obowiązkowych źródeł informacji; 

 potrafi wykonać pracę starannie i zazwyczaj skutecznie ją zaprezentować; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

3 

 wykonuje indywidualne prace projektowe na wyraźne polecenie nauczyciela; 

 pracuje częściowo samodzielnie; 

 wykonuje zadania częściowo zgodnie z instrukcją a efekt pracy spełnia częściowo założony 

cel; 

 praca ma prostą, przewidywalną, ale logiczną strukturę i jest stosunkowo łatwa w odbiorze; 

 praca jest kompletna, ale niedopracowana w szczegółach; 

 wykonana praca posiada raczej ubogą treść, ale dowodzi wykorzystania obowiązkowych 

źródeł informacji; 

 potrafi wykonać pracę starannie, ale nie zawsze jest w stanie dobrze ją zaprezentować; 

 ma częste problemy z dotrzymaniem ustalonych terminów; 

 

2 

 niechętnie lub sporadycznie wykonuje indywidualne prace projektowe na wyraźne polecenie 

nauczyciela; 

 pracuje niesamodzielnie; 

 wykonuje zadania w niewielkim stopniu zgodnie z instrukcją a efekt pracy w niewielkim 



zakresie spełnia założony cel; 

 praca ma bardzo prostą, przewidywalną strukturę, lecz nie do końca logiczna konstrukcja 

sprawia, że jest stosunkowo trudna w odbiorze; 

 praca jest niekompletna i / lub niedopracowana w szczegółach; 

 wykonana praca posiada bardzo ubogą treść i dowodzi wykorzystania najwyżej jednego z 

obowiązkowych źródeł informacji; 

 praca jest wykonana niestarannie i nie jest odpowiednio zaprezentowana; 

 sporadycznie dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

1 

 nie wykonuje indywidualnych prac projektowych mimo wyraźnych poleceń nauczyciela; 

 pracuje niesamodzielnie; 

 praca narusza prawa autorskie; 

 wykonuje zadania niezgodnie z instrukcją a efekt pracy nie spełnia założonego celu; 

 praca ma bardzo nieczytelną, chaotyczną strukturę, co uniemożliwia jej skuteczny odbiór; 

 praca jest fragmentaryczna, niekompletna i niedopracowana; 

 wykonana praca posiada zbyt ubogą treść i dowodzi niewykorzystania żadnego z 

obowiązkowych źródeł informacji; 

 praca jest wykonana wyjątkowo niestarannie i jest nieodpowiednio zaprezentowana; 

 lekceważy lub notorycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów. 

 

 

Ocena Współpraca w grupie 

Osiągnięcia ucznia: 
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 potrafi komunikować się i współpracować w grupie; 

 dba o dobrą atmosferę współpracy; 

 bierze aktywny udział w podziale ról i zadań; 

 spełnia wyznaczoną mu z góry rolę lub przejmuje role według własnego uznania, mając 

jednak na uwadze skuteczność działania całego zespołu i dobro grupy; 

 potrafi zaplanować zadanie, podjąć się jego realizacji i doprowadzić je do końca; 

 potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, słuchać opinii innych, uzasadniać swój punkt 

widzenia i doprowadzać do kompromisowych rozwiązań; 

 potrafi aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach prac; 

 wykazuje dużą dozę kreatywności i myślenia twórczego; 

 w przypadku pracy grupowej czuje się współodpowiedzialny za proces i efekt końcowy, ale 

nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować; 

 potrafi wykorzystywać informacje z innych dziedzin nauczania i odpowiednio je przetwarzać, 

a także uwzględnić w produkcie końcowym informacje i materiały przedstawione przez 

innych członków grupy; 

 poza formą pisemną czy plastyczną, potrafi z powodzeniem zaprezentować ustnie wspólną 

pracę lub tak pokierować prezentacją, by każdy członek grupy miał w tym swój udział; 
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 potrafi komunikować się i współpracować w grupie; 

 dba o dobrą atmosferę współpracy; 

 bierze aktywny udział w podziale ról i zadań; 

 spełnia wyznaczoną mu z góry rolę, mając na uwadze skuteczność działania całego zespołu i 

dobro grupy; 

 potrafi zaplanować zadanie, podjąć się jego realizacji i doprowadzić je do końca; 

 potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, słuchać opinii innych, uzasadniać swój punkt 

widzenia i zgadzać się na kompromisowe rozwiązania; 

 potrafi aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach prac; 

 w przypadku pracy grupowej czuje się współodpowiedzialny za proces i efekt końcowy, ale 

nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować; 

 potrafi uwzględnić w produkcie końcowym informacje i materiały przedstawione przez 

innych członków grupy; 

 poza formą pisemną czy plastyczną, potrafi z powodzeniem zaprezentować ustnie wspólną 

pracę; 
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 potrafi komunikować się i współpracować w grupie; 

 dba o dobrą atmosferę współpracy; 

 zazwyczaj bierze aktywny udział w podziale ról i zadań; 

 spełnia wyznaczoną mu z góry rolę, mając na uwadze skuteczność działania całego zespołu i 



dobro grupy; 

 potrafi zaplanować zadanie, podjąć się jego realizacji i najczęściej doprowadzić do końca, 

często przy dodatkowej mobilizacji i wsparciu z zewnątrz, od innych członków zespołu; 

 potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, słuchać opinii innych i zgadzać się na 

kompromisowe rozwiązania; 

 potrafi aktywnie uczestniczyć w większości etapów prac; 

 w przypadku pracy grupowej czuje się współodpowiedzialny za proces i efekt końcowy, ale 

nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować; 

 poza formą pisemną czy plastyczną, potrafi wziąć udział we wspólnej ustnej prezentacji 

efektów pracy, pod warunkiem że jest wspierany i kierowany przez innych członków zespołu; 
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 niezbyt dobrze potrafi komunikować się i współpracować w grupie; 

 nie zakłóca dobrej atmosfery współpracy; 

 zazwyczaj poddaje się biernie podziałowi ról i zadań; 

 stara się spełniać wyznaczoną mu z góry rolę, mając na uwadze skuteczność działania całego 

zespołu i dobro grupy, ale wymaga stałego wsparcia i nadzoru; 

 potrafi podjąć się realizacji zaplanowanego przez kogoś zadania, ale aby doprowadzić je do 

końca wymaga dodatkowej mobilizacji i stałego wsparcia od innych członków zespołu; 

 potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, słuchać opinii innych i zgadzać się na 

kompromisowe rozwiązania, ale rzadko jego udział jest aktywny i twórczy; 

 potrafi uczestniczyć aktywnie w wybranych etapach prac; 

 w przypadku pracy grupowej czuje się częściowo tylko współodpowiedzialny za proces i 

efekt końcowy; 

 zdarza się, że narzuca swoją wizję innym i stara się dominować mimo ograniczonego wkładu 

własnej pracy; 

 z trudem potrafi wziąć udział we wspólnej ustnej prezentacji efektów, nawet jeśli jest 

wspierany i kierowany przez innych członków zespołu; 
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 sporadycznie potrafi komunikować się i współpracować w grupie; 

 nie przyczynia się znacząco do dobrej atmosfery współpracy; 

 poddaje się biernie i niezbyt chętnie podziałowi ról i zadań, przyjmuje role pomocnicze i 

marginalne, wymagające najmniej wysiłku; 

 sporadycznie spełnia wyznaczoną mu z góry rolę, pod warunkiem stałego wsparcia i nadzoru, 

i często nie dbając o skuteczność działania całego zespołu i dobro grupy; 

 sporadycznie realizuje zaplanowane przez kogoś zadania, pod warunkiem stałego nadzoru i 

wsparcia ze strony innych członków grupy; 

 sporadycznie potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, wysłuchać opinii innych i zgodzić 

się na kompromisowe rozwiązania ale najczęściej jego udział jest bierny; 

 potrafi uczestniczyć aktywnie w jednym z etapów prac; 

 w przypadku pracy grupowej, nie czuje się odpowiedzialny za proces i efekt końcowy; 

niechętnie identyfikuje się z grupą i jej celami; 

 często narzuca swoją wizję innym i stara się dominować mimo wysoce ograniczonego 

wkładu własnej pracy; 

 sporadycznie i w bardzo ograniczonym zakresie potrafi wziąć udział we wspólnej ustnej 

prezentacji efektów, nawet jeśli jest wspierany i kierowany przez innych członków zespołu; 

 jest bardzo biernym członkiem grupy, często jego rola ogranicza się do funkcji 

pomocniczych, mechanicznego przepisywania lub podawania materiałów służących do 

powstania grupowej pracy projektowej; 

 bardzo niechętnie identyfikuje się z grupą i pracą, nie czuje się za nią odpowiedzialny w 

takim stopniu jak powinien; 

 nie potrafi zaprezentować pracy ustnie; 
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 odmawia wzięcia udziału w pracy projektowej; 

 nie potrafi komunikować się i współpracować w grupie lub odmawia takiej komunikacji i 

współpracy; 

 niszczy dobrą atmosferę współpracy; 

 odmawia poddania się podziałowi ról i zadań; 

 nie spełnia wyznaczonej mu roli mimo stałego wsparcia i nadzoru; 

 nie dba o skuteczność działania całego zespołu i dobro grupy; 

 nie realizuje powierzonego zadania, odmawiając też uczestnictwa w etapach planowania i 

doprowadzania projektu do końca; 



 nie potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, wysłuchać opinii innych i zgodzić się na 

kompromisowe rozwiązania; 

 nie potrafi uczestniczyć aktywnie w żadnym z etapów prac; 

 w przypadku pracy grupowej, nie czuje się współodpowiedzialny za proces i efekt końcowy; 

 narzuca swoją wizję innym i stara się dominować mimo braku wkładu własnej pracy lub 

pozostaje zupełnie obojętny na losy projektu; 

 nie bierze udziału we wspólnej ustnej prezentacji efektów pracy lub zakłóca jej przebieg. 

 

Uwaga!  
W przypadku pracy projektowej wykonywanej w grupie, stosuje się ocenę łączną za gotowy 

produkt. Warto rozważyć indywidualizację wymagań poprzez przyznanie dodatkowej oceny za 

indywidualny wkład pracy danego ucznia oraz jego umiejętność pracy w grupie, zgodnie z 

powyższymi kryteriami. 
 

Ocena Umiejętność samodzielnego uczenia się 

Osiągnięcia ucznia: 
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 chętnie poszukuje wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza program nauczania obowiązujący 

na poziomie jego grupy; 

 wychodzi z własną inicjatywą i chętnie angażuje się w sugerowane przez nauczyciela 

projekty dotyczące poszukiwania nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 potrafi i stara się systematycznie zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

 potrafi korzystać z różnych słowników, analogowych i cyfrowych źródeł informacji, mediów 

oraz wykorzystywać w nauce języka angielskiego wiedzę z innych przedmiotów szkolnych; 

 jest uczniem refleksyjnym, świadomym technik uczenia się najkorzystniejszych dla siebie i 

odpowiedzialnym za własny proces uczenia się; 

 potrafi dostrzec i opisać swoje mocne i słabe strony; określić, dlaczego powinien poświęcić 

więcej czasu; 

 dokonuje świadomej i systematycznej samooceny własnych osiągnięć; konfrontuje ją z oceną 

nauczyciela; formułuje na tej podstawie wnioski i stosownie do nich podejmuje wysiłki w 

celu doskonalenia swoich umiejętności; 

 zna różne techniki uczenia się i stosuje te, które są dla niego najskuteczniejsze; 

 posługuje się i ciągle doskonali techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną 

komunikację (np. parafrazowanie własnych wypowiedzi, odzwierciedlanie wypowiedzi 

rozmówcy, odgadywanie znaczenia słów z kontekstu, itd.) umożliwiające mu radzenie sobie 

w sytuacjach stanowiących wyzwanie; 

 z łatwością i pełną konsekwencją porozumiewa się na zajęciach wyłącznie w języku 

angielskim; 
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 chętnie angażuje się w sugerowane przez nauczyciela projekty dotyczące poszukiwania 

nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 potrafi i stara się zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

 potrafi korzystać z różnych słowników, analogowych i cyfrowych źródeł informacji, mediów 

oraz wykorzystywać w nauce języka angielskiego wybrane elementy wiedzy z innych 

przedmiotów szkolnych; 

 jest uczniem refleksyjnym, świadomym technik uczenia się najkorzystniejszych dla siebie i 

skłonnym wziąć odpowiedzialność za własny proces uczenia się; 

 potrafi dostrzec i opisać swoje mocne i słabe strony; stara się określić, dlaczego powinien 

poświęcić więcej czasu; 

 dokonuje systematycznej samooceny własnych osiągnięć; konfrontuje ją z oceną nauczyciela; 

formułuje na tej podstawie wnioski i stosownie do nich próbuje podejmować wysiłki w celu 

doskonalenia swoich umiejętności; 

 zna różne techniki uczenia się i stosuje te, które są dla niego najskuteczniejsze; 

 poznaje i doskonali techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną komunikację (np. 

parafrazowanie własnych wypowiedzi, odzwierciedlanie wypowiedzi rozmówcy, 

odgadywanie znaczenia słów z kontekstu, itd.) umożliwiające mu coraz lepsze radzenie sobie 

w sytuacjach stanowiących wyzwanie; 

 przeważnie porozumiewa się na zajęciach w języku angielskim; 

  zazwyczaj angażuje się w sugerowane przez nauczyciela projekty dotyczące poszukiwania 

nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 



4  stara się zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

 stara się korzystać z różnych słowników oraz analogowych i cyfrowych źródeł informacji, 

mediów; 

 jest w dużym stopniu świadomy technik uczenia się najkorzystniejszych dla siebie; 

 potrafi dostrzec i opisać swoje mocne i słabe strony, ale potrzebuje wsparcia nauczyciela, by 

określić, czemu powinien poświęcić więcej czasu; 

 przy wsparciu nauczyciela dokonuje samooceny własnych osiągnięć, konfrontuje ją z oceną 

nauczyciela; stosownie do wspólnie sformułowanych wniosków próbuje podejmować wysiłki 

w celu doskonalenia swoich umiejętności; 

 zna niektóre techniki uczenia się i stara się stosować te z nich, które uzna za 

najskuteczniejsze; 

 poznaje techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną komunikację (np. 

parafrazowanie własnych wypowiedzi, odzwierciedlanie wypowiedzi rozmówcy, 

odgadywanie znaczenia słów z kontekstu, itd.) umożliwiające mu coraz lepsze radzenie sobie 

w sytuacjach stanowiących wyzwanie; 

 zazwyczaj porozumiewa się na zajęciach w języku angielskim; 
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 niezbyt często angażuje się w sugerowane przez nauczyciela projekty dotyczące 

poszukiwania nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 w pojedynczych przypadkach stara się zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

 stara się korzystać z różnych polsko-angielskich słowników oraz analogowych i cyfrowych 

źródeł informacji i mediów; 

 jest w ograniczonym stopniu świadomy technik uczenia się najkorzystniejszych dla siebie; 

 potrafi dostrzec niektóre swoje mocne i słabe strony, ale potrzebuje wsparcia nauczyciela, by 

je precyzyjnie zdefiniować i określić, czemu powinien poświęcić więcej czasu; 

 przy wsparciu i mobilizacji ze strony nauczyciela, dokonuje samooceny własnych osiągnięć; 

konfrontuje ją z oceną nauczyciela i próbuje wyciągać na tej podstawie wnioski dotyczące 

dalszej pracy, jednak wcielenie zamiarów w życie jest nadal sporym wyzwaniem; 

 zna podstawowe techniki uczenia się i stara się stosować niektóre z nich, choć nie jest w pełni 

świadomy, które z nich stanowią najlepsze rozwiązanie dla niego; 

 poznaje i stara się ćwiczyć podstawowe techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną 

komunikację (np. parafrazowanie własnych wypowiedzi, prośba o powtórzenie, itd.) 

umożliwiające mu radzenie sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych; 

 niezbyt często porozumiewa się na zajęciach w języku angielskim; 
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 niechętnie lub sporadycznie angażuje się w sugerowane przez nauczyciela projekty dotyczące 

poszukiwania nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 sporadycznie podejmuje często nieukończone próby zdobywania wiedzy niezależnie od 

nauczyciela; w większości wypadków ogranicza się do korzystania z wiedzy przekazywanej 

przez nauczyciela; 

 sporadycznie i nieporadnie korzysta z polsko-angielskich słowników oraz dwujęzycznych 

analogowych i cyfrowych źródeł informacji; 

 jest w bardzo ograniczonym stopniu świadomy technik uczenia się najkorzystniejszych dla 

siebie; 

 potrafi dostrzec pojedyncze przykłady swoich mocnych i słabych stron, ale nie potrafi na tej 

podstawie sformułować wniosków ani planu działania; 

 przy pełnym wsparciu i stałej mobilizacji ze strony nauczyciela sporadycznie dokonuje 

samooceny własnych osiągnięć; unika jej konfrontacji z oceną nauczyciela i wyciągania na tej 

podstawie wniosków do dalszej pracy; 

 nie jest świadomy podstawowych techniki uczenia się, ale intuicyjnie i bezrefleksyjnie stosuje 

niektóre z nich; 

 poznaje, ale tylko sporadycznie decyduje się przećwiczyć podstawowe techniki 

kompensacyjne wspomagające samodzielną komunikację (np. parafrazowanie własnych 

wypowiedzi, prośba o powtórzenie, itd.) umożliwiające radzenie sobie w prostych sytuacjach 

komunikacyjnych; 

 sporadycznie porozumiewa się na zajęciach w języku angielskim; 
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 nie angażuje się w sugerowane przez nauczyciela projekty dotyczące poszukiwania nowych 

metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 nie podejmuje żadnych prób zdobywania wiedzy niezależnie od nauczyciela; 

 nie korzysta ze słowników ani innych analogowych i cyfrowych źródeł informacji; 



 nie jest świadomy technik uczenia najkorzystniejszych dla siebie; 

 nie potrafi określić swoich mocnych i słabych stron, ani na tej podstawie sformułować 

wniosków ani planu działania; 

 nie dokonuje samooceny własnych osiągnięć; unika jej konfrontacji z oceną nauczyciela i 

wyciągania na tej podstawie wniosków do dalszej pracy; 

 nie jest świadomy podstawowych technik uczenia się i nie stosuje ich; jest bierny i często 

korzysta z niesamodzielnych metod zdobywania wiedzy; 

 nie zna lub zna i nie stosuje podstawowych technik kompensacyjnych wspomagających 

samodzielną komunikację (np. prośba o powtórzenie, podanie synonimu nieznanego słowa 

itd.) umożliwiających radzenie sobie w prostych sytuacjach; 

 nie chce lub nie potrafi porozumiewać się na zajęciach w języku angielskim. 

 

 

E. Kryteria wystawiania ocen śródrocznych i rocznych 

  

1. Nauczyciel zobowiązany jest miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej do:  

a) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych (wpisanie propozycji ocen do e- dziennika),  

b) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej;  

2. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel sugeruje się średnią ważoną:  

 

 

poniżej 2,0 – ocena niedostateczna 

2,0- 2,9 – ocena dopuszczająca   

2,91- 3,9 – ocena dostateczna 

3,91 - 4,9 – ocena dobra 

4,91- 5,5 – ocena bardzo dobra 

5,51- 6.0 – ocena celująca 

 

Średnia ważona wskazuje na ocenę sugerowaną ale nie ostateczną. Nauczyciel może w 

uzasadnionych przypadkach podwyższyć (jeśli sprawdziany pisemne zostały poprawione na 

ocenę wyższą) lub obniżyć ocenę (jeśli uczeń nie pisał sprawdzianów lub nie podejmuje próby 

poprawy ocen niedostatecznych) sugerowaną przez średnią ważoną. Ostateczna decyzja należy do 

nauczyciela.  

3. Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny z I i II okresu.  

4. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze także pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów działalności, rozwój ucznia, wkład pracy w stosunku do zdolności.  

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany 

jest do zaliczenia materiału programowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Zaliczenie materiału odbywa się w formie pisemnej.  



6. Niezaliczenie I okresu może być podstawą do otrzymania niedostatecznej oceny rocznej.  

7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego jest zobowiązany do 

odebrania od nauczyciela zagadnień do egzaminu poprawkowego w ciągu 7 dni od daty 

konferencji klasyfikacyjnej. 

 

F. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

 
Ocena może być podwyższona najwyżej o jeden stopień. 

Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić uczniowie lub rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia, w formie pisemnej tydzień po wystawieniu przewidywanej oceny, jeśli: 

1. Wszystkie prace klasowe muszą być poprawione, co najmniej, na taką ocenę na jaką uczeń 

chce podwyższyć ocenę semestralną (roczną)  

2. Wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć (na których uczeń był obecny) muszą być 

oddane i ocenione  

3. Średnia ocen z kartkówek lub sprawdzianów musi być, co najmniej, takiej wartości na jaką 

ocenę uczeń chce poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej  

4. Średnia ocen z przedmiotu musi być, co najmniej, takiej wartości na jaką ocenę uczeń chce 

poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej  

5. Nauczyciel może zadać dodatkową pracę domową – o zakresie treści i formie decyduje 

nauczyciel. 

 

G. Wymagania i formy oceniania uczniów ze szczególnymi potrzebami  

 

1. Uczniowie posiadający pisemna opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej (PPP) o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i docenianie 

małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej. 

 

 

 

 



H. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

  Rozkład materiału Rozkład materiału 

Klasa Podręcznik/poziom I okres II okres 

4ag Longman Repetytorium 
Maturalne 2 w 1 

R. 1-6 R. 7-14 

4cg Repetytorium do Szkół 
Ponadgimnazjalnych Poziom 
Podstawowy i Rozszerzony 

Macmillan 

R. 1-10 R. 11-15 

4fsg Oxford Repetytorium 
Maturzysty. Poziom 

Podstawowy i Rozszerzony 

R. 1-5 R. 6-14 

4hmg Longman Repetytorium 
Maturalne Poziom Podstawowy 

 
Repetytorium do Szkół 

Ponadgimnazjalnych Poziom 
Podstawowy i Rozszerzony 

Macmillan 

R. 9-14  
 
 
 
 
 

R. 1-8 

4lg Destination Matura 
Repetytorium Poziom 

Podstawowy i Rozszerzony 

R. 1-7 R. 8-15 
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I. Zasady ogólne  
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 
 
I. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na 
początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 

5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii 
ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 

6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6. 
7. Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.  
9.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

10.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WSO. 
11.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie Szkoły).  
12.  Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi. 
13.  Oceny opisowe powinna wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień. 
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W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną względem 
wykonanej przez niego pracy w formie komentarza. Można (nie trzeba) przyjąć zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podawać oceny w formie informacji, w której: 
a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 
b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia), 
c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja), 
d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 
 
 
Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej 
pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym, należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny końcowe ustala się w skali 1–6. Proponuję 
oceniać opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom 
poprawić swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi 

uczyć się i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny końcoworocznej. 
Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne. 
 
 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie 

stosowane testy nauczycielskie. 
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia  

w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  
3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WSO. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze. 
9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 
10. Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO. 
 
 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
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Longman Repetytorium maturalne PP Edycja wieloletnia 2w1 
 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – B1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA REPETYTORIUM MATURALNE 

 
 

Opracowane na podstawie: http://www.men.gov.pl/images/ksztalcenie_kadra/podstawa/men_tom_3.pdf 

WIEDZA 
UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA 

 
Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych z zakresu tematów: 
 

 Człowiek 
 Dom 
 Szkoła 
 Praca 
 Życie rodzinne i towarzyskie 
 Żywienie 
 Zakupy i usługi 
 Podróżowanie i turystyka 
 Kultura 
 Sport 
 Zdrowie 
 Nauka i technika 
 Świat przyrody 
 Państwo i społeczeństwo 
 Elementy wiedzy o krajach 

anglojęzycznych 
 

 
SŁUCHANIE: 
 
Uczeń rozumie ze słuchu proste, typowe 
wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, 
ogłoszenia, rozmowy) artykułowane 
wyraźnie, w standardowej odmianie 
języka 
 
CZYTANIE: 
 
Uczeń rozumie proste wypowiedzi 
pisemne (np. napisy informacyjne, listy, 
broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, 
ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje 
obsługi, proste artykuły prasowe i teksty 
narracyjne. 

 
MÓWIENIE: 
 
Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe 
wypowiedzi ustne. 
 
 
 
 
PISANIE: 
 
Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe 
wypowiedzi pisemne. 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w 
typowych sytuacjach. 
 
 
 
 
PISANIE: 
 
Uczeń reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego w typowych sytuacjach 
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Kryteria oceniania ogólne 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki językowe 

fonetyka 

ortografia 

Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań  
o elementarnym stopniu 
trudności nawet  
z pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach  
i umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

 
 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych  

w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 

zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

Uczeń spełnia kryteria na 
ocenę bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą  
i umiejętnościami 
wykraczającymi ponad te 
kryteria. 

 

 
 

Umiejętności Recepcja 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,   
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Recepcja 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, zdania 
pojedyncze, w formie 
pisemnej dwa, trzy 
zdania 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje niewielką 
część istotnych 

informacji, 
• wypowiedzi są  
w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa  
i struktur, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
które mogą zakłócać 
komunikację. 

Produkcja 
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje przynajmniej 
połowę istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne  

i niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych, które 
jednak nie zakłócają 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ustne i/lub 
prace pisemne są dość 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi są logiczne 
i w miarę spójne, 

• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo i struktury 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, 
niezakłócające 
komunikacji, 
• stosuje odpowiednią 
formę i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi/ prace 
pisemne są płynne  
i mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi są logiczne 
i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 

 
 
 



 

6 
 

 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 1. CZŁOWIEK 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 40-41 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. dane osobowe 
2. części ciała 
3. ubrania i akcesoria 
4. słownictwo związane z opisem wyglądu zewnętrznego 
5. przymiotniki opisujące charakter i osobowość 
6. przymiotniki wyrażające uczucia a przymiotniki opisujące cechy (przymiotniki zakończone na –ing i –ed) 
7. składnia czasowników 
8. kolejność przymiotników 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 podaje swoje dane osobowe 
 opisuje osobę: wygląd zewnętrzny, 

osobowość i charakter 
 mówi ulubionych/modnych 

ubraniach 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

Uczeń: 
 bezbłędnie podaje swoje dane 

osobowe 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 w uporządkowany sposób 
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 wyraża i uzasadnia opinię na temat 
zalecanego stroju w szkole 

 opisuje znane osoby 
 wyraża i uzasadnia opinię na temat 

bycia sławnym 
 opisuje fotografie przedstawiające 

ludzi podczas wykonywania różnych 
czynności bierze udział w rozmowie 
na temat wyboru odpowiedniego 
uczestnika trudnej dwutygodniowej 

wyprawy w góry 
 opowiada o kłótni z bliską mu osobą 
 opowiada o sytuacji, w której był 

ubrany w niezwykły sposób 
 opowiada o sytuacji, kiedy był 

ubrany w strój, który mu nie 
odpowiadał 

 pisze e-mail do 
przyjaciela/przyjaciółki  
z elementami opisu osoby, 
uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji. 

komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

opisać osobę: wygląd 
zewnętrzny, osobowość  
i charakter, uwzględniając 
przykłady zachowania  

 opisać znane postaci  
 wyrazić opinię na temat bycia 

sławnym, podając zalety  
i wady 

 szczegółowo opisać fotografię 
przedstawiające ludzi podczas 

wykonywania różnych czynności 
i udzielić wyczerpujących 
odpowiedzi na towarzyszące im 
pytania  

 bierze aktywny udział  
w rozmowie na temat wyboru 
odpowiedniego uczestnika 
wyprawy, prawidłowo reagując 
na wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając  
z szerokiego zasobu 
słownictwa i zwrotów 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
przyjaciela/przyjaciółki  
z elementami opisu osoby, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane informacje  
i konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 2. DOM 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 54-55 
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środków  
językowych 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. części domu i pomieszczenia 
2. rodzaje domów i mieszkań 

3. meble i sprzęt domowy 
4. warunki mieszkaniowe 
5. słownictwo i zwroty związane z wynajmowaniem domu/mieszkania 
6. lokalizacja 
7. prace domowe i życie codzienne 
8. konstrukcja there is/it is 
9. czasy teraźniejsze 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 opisuje pomieszczenia, 

domy/mieszkania, miejscowości 
 wyraża i uzasadnia opinię na temat 

kupowania mebli 
 opowiada o ostatnim remoncie 

mieszkania 
 opowiada jakie zasady powinny 

obowiązywać współlokatorów 
 wyraża i uzasadnia opinię na temat 

zwiedzania nawiedzonych domów, 
zamiany mieszkań  
z obcokrajowcami np. na czas 
wakacji 

 bierze udział w rozmowie na temat 
wynajęcia mieszkania, urządzania 
mieszkania, organizacji 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 w uporządkowany sposób 

opisać pokój, dom/mieszkanie, 
miejscowość  

 wyrazić i uzasadnić opinię na 
temat zwiedzania nawiedzonych 
domów, zamiany mieszkań z 
obcokrajowcami oraz na temat 
mieszkania za granicą  

 szczegółowo opisać fotografię 
przedstawiającą prace domowe 
i udzielić wyczerpujących 
odpowiedzi na towarzyszące jej 
pytania  

 bierze aktywny udział  
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przeprowadzki, podziału 
obowiązków, sposobu uczczenia 
pierwszego dnia w nowym 
mieszkaniu 

 mówi o wadach i zaletach 
mieszkania za granicą 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
prace domowe, udziela odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 wybiera miejsce zamieszkania  

i krótko uzasadnia swój wybór  
 pisze e-mail do kolegi/koleżanki  

z propozycją wspólnego 
zamieszkania, uwzględniając 
przynajmniej połowę 
wymaganych informacji 

w rozmowie na temat wynajęcia 
domu/mieszkania, urządzenia 
domu/mieszkania, organizacji 
przeprowadzki, przygotowania 
„parapetówki”, prawidłowo 
reagując na wypowiedzi 
rozmówcy i korzystając  
z szerokiego zasobu 
słownictwa i zwrotów 

 wybiera miejsce zamieszkania  

i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji 
używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
kolegi/koleżanki z propozycją 
wspólnego zamieszkania, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane informacje  
i konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 3. SZKOŁA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 68-69 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
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1. słownictwo związane z opisem systemu edukacji 
2. przedmioty szkolne 
3. pracownicy szkoły 
4. przedmioty używane w szkole 
5. miejsca i pomieszczenia w szkole 
6. związki wyrazowe: nauka, egzaminy  
7. czasy przeszłe 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie |i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 przedstawia krótkie relacje na 

temat opisu szkoły, do której 
uczęszczał, egzaminu, wizyty  
u doradcy zawodowego, szkolnego 
koncertu, najlepszej lekcji  
i najlepszego dnia w szkole  

 charakteryzuje dobrego ucznia 
 mówi o polskim systemie edukacji  

i polskich uniwersytetach 
 przedstawia wady i zalety 

studiowania za granicą 
 wyraża i uzasadnia opinie na temat 

nauki muzyki i gry na instrumencie 
oraz na temat nauki języków 
obcych 

 opisuje fotografie przedstawiające 
różne sytuacje związane ze szkoła 
i nauką, udziela odpowiedzi na 
towarzyszące im pytania  

 bierze udział w rozmowie na temat 
swojej szkoły: udziela informacji 
na temat ważnych osób, zajęć 
pozalekcyjnych, miejsc w szkole  
i najłatwiejszych/najtrudniejszych 
przedmiotów  

 bierze udział w rozmowie na temat 
polskiego systemu edukacji 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 opowiedzieć o szkole, do 

której uczęszczał, egzaminie, 
wizycie u doradcy zawodowego, 
szkolnym koncercie, najlepszej 
lekcji  
i najlepszym dniu w szkole 

 opisać polski system edukacji, 
swoje doświadczenia szkolne, 
dobrego ucznia, ucznia 
sprawiającego problemy 
wychowawcze 

 wyrazić i uzasadnić opinię na 
temat na studiowania za 
granicą, nauki muzyki i gry na 
instrumencie, nauki języków 
obcych 

 szczegółowo opisać fotografie 
przedstawiające różne sytuacje 
związane  
ze szkoła i nauką i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące im pytania  

 bierze aktywny udział  
w rozmowie na temat swojej 
szkoły i polskiego systemu 
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 wybiera rodzaj zajęć 
pozalekcyjnych i krótko uzasadnia 
swój wybór 

 pisze e-mail do kolegi/koleżanki 
opisując pobyt grupy uczniów  
z Anglii, uwzględniając 
przynajmniej połowę 
wymaganych informacji 

 

edukacji, prawidłowo reagując 
na wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów 

 wybiera rodzaj zajęć 
pozalekcyjnych i wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór; podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych opcji  

 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
napisać zgodne z modelem e-
mail do kolegi/koleżanki 
opisujący pobyt grupy uczniów  
z Anglii, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 4. PRACA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 82-83 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. zawody i profesje 
2. przymiotniki związane z pracą 
3. słownictwo i zwroty związane z poszukiwaniem pracy 
4. praca i pieniądze 
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5. pracodawcy 
6. urlopy i zwolnienia 
7. brak zatrudnienia 
8. słownictwo związane z opisem różnych aspektów pracy zawodowej  
9. czasy Present Perfect  
10. zdania pośrednie 
11. przymiotniki: stopniowanie i porównywanie 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty 
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o różnych aspektach kariery 

zawodowej, dobrych i złych 
stronach wykonywania różnego 
rodzaju pracy, pracy dorywczej  
i sezonowej, swojej wymarzonej 
pracy 

 bierze udział w rozmowie 
kwalifikacyjnej 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
pracę fryzjerki, udziela odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 bierze udział w rozmowie na temat 
zachowania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej 

 wybiera rodzaj pracy wakacyjnej  
i krótko uzasadnia swój wybór 

 pisze e-mail do rodziców 
kolegi/koleżanki, którzy 
zaoferowali mu pomoc  
w znalezieniu pracy wakacyjnej, 
uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji 

 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 wyrazić i uzasadnić opinię na 

temat dobrych i złych stron 
wykonywania różnego rodzaju 
pracy zawodowej, 
podejmowania różnego rodzaju 
pracy dorywczej  
i sezonowej 

 opisać karierę zawodową 
znanych mu dorosłych osób  
i własną wymarzoną pracę, 
uwzględniając  
w wypowiedzi różne aspekty 
kariery zawodowej  

 szczegółowo opisać fotografię 
przedstawiającą pracę fryzjerki i 
udzielić wyczerpujących 
odpowiedzi na towarzyszące jej 
pytania  

 bierze aktywny udział  
w rozmowie kwalifikacyjnej, 
prawidłowo reagując  
na wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów 

 bierze aktywny udział  
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w rozmowie na temat 
zachowania w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej, prawidłowo 
reagując na wypowiedzi 
rozmówcy i korzystając  
z szerokiego zasobu 
słownictwa i zwrotów 

 wybiera rodzaj pracy wakacyjnej 
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 

odrzucenia pozostałych opcji 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
rodziców kolegi/koleżanki, którzy 
zaoferowali mu pomoc  
w znalezieniu pracy, 
uwzględniając wszystkie 
wymagane informacje  
i konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 5. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 96-97 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. członkowie rodziny 
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2. święta i uroczystości rodzinne 
3. etapy w życiu człowieka 
4. małżeństwo i dzieci 
5. czynności życia codziennego 
6. zajęcia w czasie wolnym 
7. związki i relacje 
8. styl życia: konflikty i problemy 
9. zaimki 
10. przyimki 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  

i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  

i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o ulubionym święcie, różnych 

aspektach życia rodzinnego, 
sposobach spędzania czasu 
wolnego, dawaniu i otrzymywaniu 
prezentów, małżeństwie, 
imprezach urodzinowych 

 wyraża i uzasadnia opinię na temat 
„pieniądze szczęścia nie dają” oraz 
świętowania zagranicznych świąt  
w Polsce 

 bierze udział w rozmowie na temat 
planowania imprezy noworocznej 
w domu  

 opisuje fotografię przedstawiającą 
ojca i dziecko, udziela odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 bierze udział w rozmowie na temat 
imprezy imieninowej u babci 

 wybiera prezent na osiemnaste 
urodziny kolegi/koleżanki, 
najlepszą imprezę oraz najlepszy 
sposób na spędzenie weekendu  
i krótko uzasadnia swój wybór 

 pisze e-mail do kolegi/koleżanki  
z zaproszeniem na święta Bożego 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 opisać swoją rodzinę  

i relacje rodzinne 
 mówić o ulubionym święcie, 

różnych aspektach szycia 
rodzinnego, dawaniu  
i otrzymywaniu prezentów, 
imprezach urodzinowych 

 wyrazić i uzasadnić opinię na 
temat małżeństwa, „pieniądze 
szczęścia nie dają” oraz 
świętowania zagranicznych 
świąt w Polsce 

 opisać sposoby, w jakie spędza 
czas wolny  

 szczegółowo opisać fotografię 
przedstawiającą ojca z 
dzieckiem i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa  
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Narodzenia, uwzględniając 
przynajmniej połowę 
wymaganych informacji 

i zwrotów bierze aktywny 
udział w rozmowie na temat: 
planowania imprezy noworocznej 
w domu 

 wybiera prezent na osiemnaste 
urodziny kolegi/koleżanki, 
najlepszą imprezę oraz najlepszy 
sposób na spędzenie weekendu i 
wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 

odrzucenia pozostałych opcji 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
kolegi/koleżanki  
z zaproszeniem na święta Bożego 
Narodzenia, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 6. ŻYWIENIE 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 110-11 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. artykuły spożywcze 
2. opakowania i określanie ilości 
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3. przymiotniki opisujące jedzenie 
4. przygotowywanie posiłków 
5. diety 
6. lokale gastronomiczne 
7. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
8. określniki ilości 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  

i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o ulubionych potrawach, 

zdrowym odżywianiu się, zaletach i 
wadach restauracji typu fast food, 
jedzeniu w barach i restauracjach 

 relacjonuje wydarzenia  
z przeszłości: opis najdziwniejszej 
potrawy, opis wizyty w restauracji 

 bierze udział w rozmowach na 
temat: 
 ustalania szczegółów 

dotyczących wyżywienia 
podczas wycieczki w góry  

 zdrowego odżywiania się 
 opisuje fotografię przedstawiająca 

imprezę w ogrodzie i udziela 
odpowiedzi na towarzyszące jej 
pytania  

 wybiera zamówienie czegoś do 
jedzenia w trakcie nauki przed 
egzaminem oraz plakat 
reklamujący kurs gotowania  
i krótko uzasadnia swój wybór 

 pisze wpis na blogu relacjonujący 
wizytę w nowej restauracji, 
uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji 

 
 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 wyrazić i uzasadnić opinię 

na temat ulubionych potraw, 
zdrowego odżywiania się, 
restauracji typu fast food 
jedzenia posiłków  
w restauracjach i barach 

 relacjonować wydarzenia  
z przeszłości: opis 
najdziwniejszej potrawy oraz 
wizyty w restauracji 

 szczegółowo opisać 
fotografie przedstawiające 
różne sytuacje związane  
z przygotowaniem i 
spożywaniem posiłków  
i udzielić wyczerpujących 
odpowiedzi na towarzyszące 
im pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów 
bierze aktywny udział  
w rozmowach na temat:  
 ustalania szczegółów 

dotyczących wyżywienia 
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podczas wycieczki w góry 
 rad dotyczących zdrowego 

odżywiania się 
 wybiera zamówienia czegoś do 

jedzenia w trakcie nauki przed 
egzaminem oraz plakat 
reklamujący kurs gotowania  
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać zgodny z modelem 
wpis na blogu, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 7. ZAKUPY I USŁUGI 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 124-125 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. rodzaje sklepów i towary 
2. słownictwo i zwroty związane ze sprzedawaniem i kupowaniem 
3. rodzaje usług i instytucji usługowych 
4. składanie reklamacji 



 

18 
 

5. reklama 
6. zdania warunkowe i konstrukcje I wish, it's (high) time, had better, would rather 
7. czasowniki modalne 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 

 mówi o swoich ulubionych 
sklepach, sukcesie reklamy, 
uzależnieniu od zakupów, robieniu 
zakupów w towarzystwie innych 
osób, wydawaniu pieniędzy, 
wyprzedażach i zakupach  
w Internecie  

 opowiada o niezwykłych sklepach, 
wadach i zaletach centrów 
handlowych 

 wyraża i uzasadnia opinię na temat 
etycznej reklamy 

 opowiada o zakupach w trakcie, 
których się nudził, zakupie czegoś 
niezwykłego, problemie, który 
pojawił się w trakcie zakupów 

 bierze udział w rozmowie na temat 
zakupu pamiątek i prezentów  
z Polski 

 opisuje fotografie przedstawiające 
różne sytuacje związane  
z zakupami, udziela odpowiedzi na 
towarzyszące im pytania  

 wybiera najodpowiedniejsze 
miejsce na zakupy i krótko 
uzasadnia swój wybór 

 pisze e-mail do sprzedającego 
dotyczący reklamowania 
zakupionego przez Internet 
przedmiotu, uwzględniając 
przynajmniej połowę 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 
 wyrazić i uzasadnić opinię 

na temat zakupów, wad  
i zalet centrów handlowych, 
reklamy, uzależnieniu od 
zakupów, robienia zakupów  
w towarzystwie innych osób, 
wydawania pieniędzy, 
wyprzedaży, zakupów  
w Internecie 

 opisać niezwykły, ciekawy 
sklep 

 opowiedzieć o zakupach  
w trakcie, których się nudził, 
zakupie czegoś niezwykłego, 
problemie, który pojawił się w 
trakcie zakupów 

 szczegółowo opisać 
fotografie przedstawiające 
różne sytuacje związane  
z zakupami i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące im pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów, 
bierze aktywny udział  
w rozmowie na temat zakupu 
pamiątek i prezentów z Polski 
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wymaganych informacji  wybiera najodpowiedniejsze 
miejsce na zakupy  
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
sprzedającego z zażaleniem, 
uwzględniając wszystkie 

wymagane informacje  
i konsekwentnie stosując 
odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 8. PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 138-139 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. środki transportu 
2. słownictwo i zwroty związane z podróżowaniem  
3. podróż koleją 
4. podróż statkiem 
5. podróż lotnicza 
6. podróż samochodem 
7. rodzaje zakwaterowania 
8. słownictwo i zwroty związane z wakacjami i zwiedzaniem 
9. zdania przydawkowe 
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UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o wadach i zaletach 

podróżowania 
samochodem/samolotem 

 opowiada o ulubionym środku 
transportu i typie zakwaterowania, 
wycieczce do parku przygód 

 opowiada o przygodach podczas 
podróży, swojej drodze do szkoły, 
wymarzonych wakacjach 

 wymienia wady i zalety transportu 
miejskiego oraz podróżowania za 
granicę 

 relacjonuje wycieczkę w trakcie, 
której pojawiły się problemy, 
sytuację, w której spóźnił się na 
pociąg/samolot, podróż do innego 
miasta/kraju 

 bierze udział w planowaniu 
podróży po Polsce  

 wybiera wycieczkę do Stanów 
Zjednoczonych  
i krótko uzasadnia swój wybór 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
parę spędzającą wakacje pod 
namiotem i udziela odpowiedzi na 
towarzyszące jej pytania  

 wybiera sposób spędzania wakacji 
i krótko uzasadnia swój wybór 

 pisze e-mail do kolegi/koleżanki  
z podziękowaniem za wspólnie 
spędzone wakacje, uwzględniając 
przynajmniej połowę 
wymaganych informacji 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 opowiedzieć o wycieczce do 

parku przygód, swoich 
podróżach, przygodach podczas 
podróży i o swojej drodze do 
szkoły  

 wymienić wady i zalety 
podróży 
samochodem/samolotem, 
transportu miejskiego, 
podróżowania za granicę 

 wyrazić i uzasadnić opinię na 
temat różnych środków 
transportu i typów 
zakwaterowania 

 szczegółowo opisać fotografię 
przedstawiającą parę 
spędzającą wakacje pod 
namiotem i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa  
i zwrotów, bierze aktywny 
udział w planowaniu podróży po 
Polsce 

 wybiera wycieczkę do Stanów 
Zjednoczonych  
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji 

 wybiera sposób spędzania 
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wakacji i wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór; podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać zgodny z modelem e-
mail do kolegi, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 

stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 9. KULTURA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 152-153 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. sztuki plastyczne 
2. architektura 
3. literatura 
4. teatr 
5. film 
6. muzyka 
7. media 
8. czasy Present Perfect 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
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 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o ulubionych 

książkach/gatunkach 
filmowych/rodzajach 
muzyki/programach telewizyjnych, 
chodzeniu do teatru/galerii sztuki, 

tańcu, balecie 
 wyraża i krótko uzasadnia opinię 

na temat ściągania muzyki  
z Internetu  

 opisuje fotografię przedstawiającą 
dziewczynę, która czyta gazetę  
i udziela odpowiedzi na 
towarzyszące jej pytania  

 relacjonuje ostatnio obejrzany 
film, spotkanie z autorem,  
w którym uczestniczył 

 opowiada jak on lub ktoś mu 
znany nauczył się czegoś trudnego 

 bierze udział w rozmowach na 
temat: 
 wspólnego wyjścia do kina 
 atrakcji kulturalnych w okolicy 

 wybiera plakat reklamujący 
festiwal filmów amatorskich  
i krótko uzasadnia swój wybór 

 pisze wpis na blogu uwzględniając 
przynajmniej połowę 
wymaganych informacji 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 wyrazić i uzasadnić własne 

preferencje dotyczące 
książek/filmów/muzyki/program

ów telewizyjnych 
 wypowiedzieć się na temat 

ściągania muzyki z Internetu 
 mówić o chodzeniu do 

teatru/galerii sztuki, 
tańcu/balecie 

 szczegółowo opisać fotografię 
przedstawiającą dziewczynę, 
która czyta gazetę i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy 
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów:  
 proponuje, przyjmuje i odrzuca 

propozycje dotyczące 
wspólnego wyjścia do kina 

 bierze aktywny udział w 
rozmowach na temat: atrakcji 
kulturalnych w okolicy 

 wybiera plakat reklamujący 
festiwal filmów amatorskich  
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać zgodne z modelem 
wpis na blogu, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie 
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stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 10. SPORT 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 166-167 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. dyscypliny sportu 
2. sprzęt sportowy 
3. miejsca, w których uprawia się różne dyscypliny sportu 
4. sportowcy i inne osoby związane ze sportem 
5. uprawianie sportu 
6. przedimki 
7. czasy przyszłe 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o interesujących go 

dyscyplinach sportowych, znanych 
polskich sportowcach i ich 
dyscyplinach, zajęciach sportowych 
w szkole, sportach zimowych 

 wyraża i krótko uzasadnia opinię 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 opisać interesującą go 

dyscyplinę sportu i ćwiczenia 
fizyczne, jakie podejmuje 

 opowiedzieć o znanych 
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na temat sportów dla kobiet i dla 
mężczyzn 

 przedstawia zalety sportów 
opartych na rywalizacji 

 mówi co robić by być w dobrej 
kondycji i jak zachęcić ludzi do 
uprawiania sportu 

 opisuje fotografie przedstawiające 
ludzi uprawiających różne 
dyscypliny sportu i udziela 

odpowiedzi na towarzyszące im 
pytania 

 bierze udział w rozmowie na temat 
planowania rozpoczęcia uprawiania 
sportu 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
zwyciężczynie biegu narciarskiego i 
udziela odpowiedzi na 
towarzyszące jej pytania  

 wybiera najodpowiedniejszy obóz 
integracyjny dla nowych uczniów 
nagrody dla zwycięzców szkolnych 
zawodów sportowych i krótko 
uzasadnia swój wybór 

 pisze wpis na blogu na temat 
przygotowań do zawodów 
sportowych, uwzględniając 
przynajmniej połowę 
wymaganych informacji 

formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

polskich sportowcach i ich 
dyscyplinach 

 mówić o zajęciach sportowych 
w szkole  
i sportach zimowych 

 wyrazić i uzasadnić opinię na 
temat sportów dla kobiet  
i dla mężczyzna, co robić by być 
w dobrej kondycji oraz jak 
zachęcić ludzi do uprawiania 

sportu 
 podać zalety sportów opartych 

na rywalizacji 
 szczegółowo opisać fotografie 

przedstawiające ludzi 
uprawiających różne dyscypliny 
sportowe i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące im pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa  
i zwrotów, bierze aktywny 
udział w rozmowie na temat 
planowania rozpoczęcia 
uprawiania sportu 

 szczegółowo opisuje fotografię 
przedstawiającą zwyciężczynie 
biegu narciarskiego i udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
towarzyszące jej pytania 

 wybiera najodpowiedniejszy obóz 
integracyjny dla nowych uczniów 
oraz nagrody dla zwycięzców 
szkolnych zawodów sportowych  
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać zgodnie z modelem 
wpis na blogu, uwzględniając 
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wszystkie wymagane 
elementy i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 11. ZDROWIE 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 180-181 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. części ciała i narządy wewnętrzne  
2. choroby, urazy, objawy 
3. leczenie 
4. czasowniki i zwroty związane z leczeniem 
5. służba zdrowia 
6. niepełnosprawność 
7. higieniczny tryb życia 
8. uzależnienia 
9. mowa zależna 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 

Uczeń: 
 mówi o pracy w opiece zdrowotnej 

i podaje cechy dobrego ratownika 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
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odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

medycznego 
 opowiada o dbaniu o zdrowie  

i zdrowym trybie życia 
 wyraża i krótko uzasadnia opinię 

na temat znaczenia snu dla 
zdrowia oraz wczasów 
zdrowotnych, przedstawia wady 
takich wakacji 

 mówi o udzielaniu pierwszej 
pomocy i o sposobach radzenia 

sobie ze złym 
samopoczuciem/przeziębieniem, 
itp. 

 wyraża i krótko uzasadnia opinie 
na temat kampanii promujących 
zdrowy tryb życia 

 bierze udział w rozmowie  
z lekarzem na temat swojego złego 
samopoczucia i jego przyczyn 

 bierze udział w rozmowach na 
temat: 
 wezwanie pomocy – rozmowa  

z dyspozytorem pogotowia 
ratunkowego 

 radzenia sobie z bezsennością 
 dokonuje wyboru i krótko 

uzasadnia swój wybór: 
 tematu zajęć dotyczących 

zdrowia 
 ulotki promującej wczasy 

zdrowotne 
 relacjonuje wydarzenia  

z przeszłości: 
 uraz lub choroba 

 bierze udział w rozmowie 
dotyczącej odwołania wizyty  
u kolegi/koleżanki z powodu 
choroby 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
wizytę u lekarza i udziela 
odpowiedzi na towarzyszące jej 
pytania  

 wybiera plakat promujący zdrowy 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

 wypowiedzieć się na temat 
pracy w opiece zdrowotnej, 
cech dobrego ratownika 
medycznego, zdrowego trybu 
życia, własnych działań 
związanych z dbałością o 
zdrowie 

 wyrazić i uzasadnić opinię na 
temat znaczenia snu dla 
zdrowia, wczasów zdrowotnych 

oraz kampanii promujących 
zdrowy tryb życia 

 opowiedzieć jak udzielić 
pierwszej pomocy oraz jak 
radzić sobie ze złym 
samopoczuciem/przeziębieniem, 
itp. 

 relacjonować wydarzenia  
z przeszłości dotyczące urazu w 
trakcie uprawiania sportu oraz 
poważnego urazu lub choroby 

 szczegółowo opisać fotografię 
przedstawiającą wizytę u 
lekarza i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa  
i zwrotów, bierze aktywny 
udział w rozmowie: 
 z dyspozytorem pogotowia 

ratunkowego podając 
szczegóły wypadku 

 na temat sposobów radzenia 
sobie z bezsennością 

 wybiera temat zajęć dotyczących 
zdrowia, ulotkę promującą 
wczasy zdrowotne oraz plakat 
promujący zdrowy tryb życia 
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
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tryb życia i krótko uzasadnia swój 
wybór 

 pisze e-mail do kolegi/koleżanki 
opisujący poważną kontuzję 
uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji 

odrzucenia pozostałych opcji 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
kolegi/koleżanki, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
elementy i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 12. NAUKA I TECHNIKA 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

 

DOSTATECZNA 
 

 

DOBRA 
 

 

BARDZO DOBRA 
 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 194-195 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. naukowcy i dziedziny nauki 
2. badania i odkrycia naukowe 
3. nauki przyrodnicze 
4. technika i obsługa urządzeń 
5. technologie informacyjno-komunikacyjne 
6. awarie 
7. zdania okolicznikowe 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  
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Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o pracy naukowców, 

ulubionych urządzeniach i 
gadżetach, ebookach, 
możliwościach Internetu 

 wyraża i krótko uzasadnia opinię  
o przydatności różnych 
wynalazków, podróży w kosmos  
i kolonizacji kosmosu  

 bierze udział w rozmowie na temat 

zakupu nowego telefonu 
komórkowego 

 relacjonuje sytuację, w której 
jakieś urządzenie elektroniczne 
okazało się być bardzo użyteczne 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
członków rodziny korzystających z 
różnych gadżetów elektronicznych 
podczas posiłku i udziela 
odpowiedzi na towarzyszące jej 
pytania  

 wybiera najbardziej użyteczny 
gadżet i krótko uzasadnia swój 
wybór 

 pisze e-mail do kolegi/koleżanki, 
uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji 

 
 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 wyrazić i uzasadnić opinię 

na temat różnorodnych 
urządzeń i gadżetów, 
przydatności różnych 
wynalazków, ebooków, 
podróży w kosmos  
i kolonizacji kosmosu 

 opisać sposoby korzystania  
z Internetu pracę naukowców 

 szczegółowo opisać 
fotografię przedstawiającą 
członków rodziny 
korzystających z różnych 
gadżetów w trakcie posiłku i 
udzielić wyczerpujących 
odpowiedzi na towarzyszące 
jej pytania  

 zrelacjonować sytuację,  
w której jakieś urządzenie 
elektroniczne okazało się być 
bardzo użyteczne 

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa  
i zwrotów bierze aktywny 
udział w rozmowie na temat 
zakupu nowego telefonu 
komórkowego 

 wybiera najbardziej użyteczny 
gadżet i wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór; podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
kolegi/koleżanki uwzględniając 
wszystkie wymagane 
elementy i konsekwentnie 
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stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 13. ŚWIAT PRZYRODY 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 208-209 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. krajobraz 
2. klimat 
3. świat roślin i zwierząt 
4. klęski żywiołowe i katastrofy 
5. zagrożenia i ochrona środowiska 
6. przestrzeń kosmiczna 
7. strona bierna 
8. przedimki 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 mówi o ulubionej pogodzie/porze 

roku, jak chronić środowisko 
naturalne i jakie są 
najpoważniejsze problemy 
ekologiczne 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 wypowiedzieć się na temat 

ulubionej pogody/pory roku, 
jak chronić środowisko i jakie 
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 opowiada o cudach natury oraz  
o chronionych gatunkach roślin i 
zwierząt 

 bierze udział w rozmowie na 
temat: 
 planowania wycieczki  

w piękny zakątek Polski 
 pogody w Polsce 
 zwierząt w służbie człowiekowi 

 relacjonuje wydarzenia  

z przeszłości dotyczące posiadania 
zwierzątka domowego oraz 
niebezpiecznego spotkania ze 
zwierzęciem 

 bierze udział w rozmowie na temat 
pomysłu przygarnięcia psa ze 
schroniska 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
dzieci sadzące drzewo i odpowiada  
na towarzyszące jej pytania  

 wybiera plakat najskuteczniej 
ilustrujący problem wpływu 
nieumiarkowanej konsumpcji na 
środowisko i krótko uzasadnia swój 
wybór 

 pisze e-mail do kolegi/koleżanki, 
uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji 

 
 

komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

są najpoważniejsze problemy 
ekologiczne 

 opowiedzieć o cudach natury 
i chronionych gatunkach roślin 
i zwierząt 

 relacjonować wydarzenia  
z przeszłości opowiadając  
o posiadanym zwierzątku 
domowym i niebezpiecznym 
spotkaniu ze zwierzęciem 

 szczegółowo opisać 
fotografię przedstawiającą 
dzieci sadzące drzewo 
i udzielić wyczerpujących 
odpowiedzi na towarzyszące 
jej pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa  
i zwrotów, bierze aktywny 
udział w rozmowach na temat: 
 planowania wycieczki  

w piękny zakątek Polski 
 pogody w Polsce 
 zwierząt w służbie człowiekowi 

 wybiera plakat najskuteczniej 
ilustrujący problem wpływu 
nieumiarkowanej konsumpcji na 
środowisko i wyczerpująco 
uzasadnia swoje wybory; podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
kolegi/koleżanki, uwzględniając 
wszystkie wymagane 
elementy i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl 

REPETYTORIUM MATURALNE, POZIOM PODSTAWOWY. 14. PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSYWO 
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OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych; głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty – str. 222-223 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. słownictwo i zwroty związane ze strukturą państwa i urzędami 
2. organizacje społeczne i międzynarodowe 
3. gospodarka 
4. polityka społeczna 
5. przestępczość 
6. słownictwo i zwroty związane z wymiarem sprawiedliwości 
7. przysłówki 
8. pytania rozłączne 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych  
i słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty  
i komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie  
i słuchanie: prawda/fałsz, 
dobieranie, wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 opowiada o systemie politycznym 

w Polsce, problemach społecznych 
i sposobach ich rozwiązania, 
udziale w wyborach 

 mówi o monitoringu miejskim, 
organizacjach międzynarodowych, 
wolontariacie, organizacjach 
charytatywnych 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację: przedstawia w innej 
formie, charakteryzuje, hierarchizuje, 
wnioskuje, porządkuje, broni poglądów. 

Uczeń: 
 używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
 wypowiedzieć się na temat 

systemu politycznego  
w Polsce, problemów 
społecznych oraz sposobów 
ich rozwiązania, udziału  
w wyborach 
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 potrafi wymienić cechy dobrego 
polityka 

 bierze udział w rozmowach na 
temat kar adekwatnych do winy 

 dokonuje wyboru i krótko 
uzasadnia swój wybór: 
 najbardziej odpowiedniej pracy, 

jako wolontariusz 
 tematu wykładu dotyczącego 

współczesnego świata 

 relacjonuje sytuacje, w której był 
ofiarą przestępstwa 

 bierze udział w rozmowie 
dotyczącej planowania zbiórki 
pieniędzy lub darów na cele 
charytatywne 

 opisuje fotografię przedstawiającą 
złodzieja włamującego się do domu 
i udziela odpowiedzi na 
towarzyszące jej pytania  

 wybiera plakat dotyczący kampanii 
mającej na celu zachęcenie 
młodych ludzi do wzięcia udziału  
w wyborach i krótko uzasadnia 
swój wybór 

 pisze e-mail do kolegi/koleżanki 
uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji 

 mówić o monitoringu 
miejskim, organizacjach 
międzynarodowych, 
wolontariacie, organizacjach 
charytatywnych 

 wymienić cechy dobrego 
polityka 

 relacjonować sytuację,  
w której był ofiarą 
przestępstwa 

 szczegółowo opisać 
fotografię przedstawiającą 
złodzieja włamującego się do 
domu i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi 
na towarzyszące jej pytania  

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów 
bierze aktywny udział  
w rozmowie na temat kar 
adekwatnych do winy 

 prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy  
i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa  
i zwrotów bierze aktywny 
udział w planowaniu akcji 
charytatywnej 

 wybiera najbardziej odpowiednią 
pracę jako wolontariusz, temat 
wykładu dotyczącego 
współczesnego świata oraz plakat 
dotyczący kampanii mającej na 
celu zachęcenie młodych ludzi do 
wzięcia udziału w wyborach  
i wyczerpująco uzasadnia swój 
wybór; podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych opcji 

 używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby 
napisać spójny e-mail do 
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kolegi/koleżanki uwzględniając 
wszystkie wymagane 
elementy i konsekwentnie 
stosując odpowiedni styl 

 



1 
 

 

Podręcznik: Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy i rozszerzony, Macmillan.  

 
Kryteria oceniania 

 

 Kryteria oceniania zostały sformułowane zgodnie z założeniami podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Stanowią propozycję systemu oceny uczniów w klasach pracujących z podręcznikiem Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy i 
rozszerzony.. Nauczyciel może dostosować kryteria do potrzeb swoich klas oraz do obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO). 

 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Zakładamy, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia 
kryteriów na ocenę dopuszczającą ─czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej (nie potrafi wykonać zadań o 
elementarnym stopniu trudności), a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. 

 Ocena celująca podlega osobnym kryteriom, często określanym przez Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, 
wystawianą na podstawie wytycznych MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). 

 

 Szczegółowe kryteria oceny testów do podręcznika (progi procentowe): testów po rozdziale (unit tests), kartkówek (vocabulary tests) oraz testów gramatycznych 
(grammar tests) powinny być zgodne z WSO. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
CZŁOWIEK i poprawnie się nim 
posługuje się: dane osobowe, wygląd 
zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy etyczne 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous) i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych  

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu CZŁOWIEK: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny, 
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 1. 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present simple 
i present 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 
teraźniejszych. 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych 
   
 
 
 
 
 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu CZŁOWIEK i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy 
etyczne 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 1. 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych 
(present simple i present 
continuous) i często popełniając 
błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów teraźniejszych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych  

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu CZŁOWIEK i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny,  
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous)  i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 udziału w 
wolontariacie), 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 
plakatu reklamującego spotkanie 
z psychologiem 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): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w  
rozmowie na temat udziału w 
wolontariacie), 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 plakatu 
reklamującego spotkanie z 
psychologiem 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): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział  w 
rozmowie na temat udziału w 
wolontariacie), częsciowo 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i częściowo je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi a 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru plakatu 
reklamującego spotkanie z 
psychologiem 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: 

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 udziału w 
wolontariacie), 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 plakatu 
reklamującego spotkanie z 
psychologiem  

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację i 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 opisuje wygląd zewnętrzny i ubrania ludzi 

 pyta i odpowiada na pytania związane z modą i wyborem strojów na różne okazje 

 wyraża opinie dotyczące ubrań i stylu ubierania się oraz czynników wpływających na wybór stylu ubierania się 

 wypowiada się na temat zachowania celebrytów i sposobów traktowania ich przez publiczność 

 wypowiada się na temat emocji, cech charakteru i typów osobowości 

 wypowiada się na temat fotografowania w tym robienia selfie, a także popularnych wśród młodzieży form autoprezentacji 
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera nagłówki - określa główną 
myśl  poszczególnych części tekstu na 
temat stylów ubierania się 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dobiera nagłówki - 
określa główną myśl  poszczególnych 
części tekstu na temat stylów 
ubierania się 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i często popełniając 
błędy, dobiera nagłówki - określa 
główną myśl  poszczególnych 
części tekstu na temat stylów 
ubierania się 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera nagłówki - określa 
główną myśl  poszczególnych części 
tekstu na temat stylów ubierania się 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera pytania do paragrafów - 
znajduje określone informacje w 
tekście dotyczącym złego humoru) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera pytania do 
paragrafów - znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym 
złego humoru 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i często popełniając 
błędy dobiera pytania do 
paragrafów - znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym 
złego humoru 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera pytania do 
paragrafów - znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym 
złego humoru 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera nagłówki 
do poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i  często popełniając błędy dobiera 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera nagłówki - 
określa główną myśl  poszczególnych 
części tekstu na temat stylów 
ubierania się 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera nagłówki - 
określa główną myśl  poszczególnych 
części tekstu na temat stylów 
ubierania się 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy dobiera 
nagłówki - określa główną myśl  
poszczególnych części tekstu na 
temat stylów ubierania się 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera nagłówki - określa główną 
myśl  poszczególnych części tekstu 
na temat stylów ubierania się  

POZIOM PODSTAWOWY 

 
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, uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

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, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 

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, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
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  sformułowane w języku polskim języku polskim 
 

 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu DOM i 
poprawnie się nim posługuje się: 
miejsce zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- 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) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu DOM: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- 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) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu DOM i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i 
sprzedaż mieszkania 
- 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) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu DOM i z trudem się 
nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: miejsce zamieszkania, opis 
domu, pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- 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) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 nowego 
domu), 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 
miejsca zamieszkania w czasie 
pobytu na stypendium 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): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat nowego 
domu), 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 miejsca 
zamieszkania w czasie pobytu na 
stypendium 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): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat nowego 
domu), 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 miejsca 
zamieszkania w czasie pobytu 
na stypendium 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: 

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 nowego 
domu), 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 miejsca 
zamieszkania w czasie pobytu 
na stypendium 

 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 ilustracje 

 opisuje domy, pomieszczenia, miejscowości 

 opisuje sprzęt gospodarstwa domowego i czynności związane z pracami domowymi 

 uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące wynajmu mieszkania 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię dotyczącą miejsca zamieszkania oraz roli ogrodów i parków w życiu mieszkańców 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat plakatów popularyzujących akcje społeczne dotyczące parków i ogrodów 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
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wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje zdania do wypowiedzi 
dotyczących łóżek w różnych 
pomieszczeniach – znajduje w tekście 
określone informacje 

i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje zdania 
do wypowiedzi dotyczących łóżek w 
różnych pomieszczeniach – znajduje 
w tekście określone informacje 

wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących łóżek w 
różnych pomieszczeniach – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących łóżek w 
różnych pomieszczeniach – znajduje 
w tekście określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje zdania do wypowiedzi 
dotyczących łóżek w różnych 
pomieszczeniach – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do wypowiedzi dotyczących łóżek w 
różnych pomieszczeniach – znajduje 
w tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących łóżek w 
różnych pomieszczeniach – 
znajduje w tekście określone 
informacje 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje zdania do 
wypowiedzi dotyczących łóżek w 
różnych pomieszczeniach – znajduje 
w tekście określone informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstu na temat miejsca zamieszkania 
- znajduje w tekście określone 
informacje 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstu na temat miejsca zamieszkania 
- znajduje w tekście określone 
informacje 
 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstu na temat 
miejsca zamieszkania - znajduje w 
tekście określone informacje 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstu na temat 
miejsca zamieszkania - znajduje w 
tekście określone informacje 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście na temat przytulności 
miejsca zamieszkania – rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście na temat przytulności 
miejsca zamieszkania – rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu 
 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście na temat 
przytulności miejsca zamieszkania 
– rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście na 
temat przytulności miejsca 
zamieszkania – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zalet i wad życia w mieście satelickim, 
w której szczegółowo opisuje 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zalet i wad życia w mieście satelickim, 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójną i nielogiczną rozprawkę 
na temat zalet i wad życia w 

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 
nielogiczną rozprawkę na temat 
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miejscowość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady, stosuje zasady konstruowania 
rozprawki, stosuje formalny styl 
wypowiedzi; przedstawia w logicznym 
porządku argumenty za i przeciw 

w której opisuje miejscowość, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
zalety i wady, stosuje zasady 
konstruowania rozprawki, stosuje 
formalny styl wypowiedzi; 
przedstawia w logicznym porządku 
argumenty za i przeciw 

mieście satelickim, w której 
częściowo opisuje miejscowość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
przedstawia zalety i wady, stosuje 
zasady konstruowania rozprawki, 
stosuje formalny styl wypowiedzi; 
przedstawia w logicznym porządku 
argumenty za i przeciw 

zalet i wad życia w mieście 
satelickim, w której w niewielkim 
stopniu opisuje miejscowość, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, 
przedstawia zalety i wady, stosuje 
zasady konstruowania rozprawki, 
stosuje formalny styl wypowiedzi; 
przedstawia w miarę logicznym 
porządku argumenty za i przeciw 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu SZKOŁA 
i poprawnie się nim posługuje się: 
przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, 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 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 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu SZKOŁA: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, 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 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 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu SZKOŁA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, 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 stosuje je w 
zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu SZKOŁA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, 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 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 
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- 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) 

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) 
  

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) 

zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie par zdań jednym 
wyrazem, uzupełnianie luk podanymi 
wyrazami) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 ucznia 
przebywającego na wymianie lub 
jego opiekuna w goszczącej 
szkole, 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 za osiągnięcia szkolne 
oraz dokonuje wyboru oferty 
zagranicznego uniwersytetu 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 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę ucznia 
przebywającego na wymianie lub 
jego opiekuna w goszczącej 
szkole, 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 za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru oferty 
zagranicznego uniwersytetu 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 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę ucznia 
przebywającego na wymianie 
lub jego opiekuna w 
goszczącej szkole, 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 szkolne oraz 
dokonuje wyboru oferty 
zagranicznego uniwersytetu 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 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę ucznia 
przebywającego na wymianie 
lub jego opiekuna w goszczącej 
szkole, 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 za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru oferty 
zagranicznego uniwersytetu 

 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 
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sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

struktur gramatycznych: słownictwa i struktur gramatycznych: 

 przedstawia fakty odnośnie zajęć szkolnych i pozaszkolnych 

 uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące instytucji edukacyjnych i szkolnego życia 

 wyraża opinie dotyczące systemu edukacji, ocen, wymagań i motywowania uczniów oraz uczenia się języka angielskiego 

 odgrywa swoją rolę w rozmowie na temat uczestnictwa w kursie językowym w Wielkiej Brytanii: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia, 
proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, wyraża preferencje i pyta o preferencje 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat metod uczenia się i nauczania  –  
określa myśl główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wypowiedzi na temat metod uczenia 
się i nauczania  –  określa myśl 
główną wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje, określa 
intencje nadawcy wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wypowiedzi na temat metod 
uczenia się i nauczania  –  określa 
myśl główną wypowiedzi, znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą odpowiedź 
na pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat metod uczenia się i nauczania  
–  określa myśl główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z nauczycielem historii – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wysłuchanego wywiadu z 
nauczycielem historii – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wysłuchanego wywiadu z 
nauczycielem historii – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą odpowiedź 
na pytania dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z nauczycielem historii – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście na temat współczesnej 
szkoły – rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście na temat współczesnej 
szkoły – rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście na temat 
współczesnej szkoły – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście na 
temat współczesnej szkoły – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 
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POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów na temat edukacji szkolnej i 
stresu związanego z ocenianiem –  
określa główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje; 
oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów na temat edukacji szkolnej i 
stresu związanego z ocenianiem –  
określa główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje; 
oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy wybiera 
właściwą odpowiedź na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
edukacji szkolnej i stresu 
związanego z ocenianiem –  
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów na temat 
edukacji szkolnej i stresu związanego 
z ocenianiem –  określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje; oddziela fakty od opinii 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
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 spójny i logiczny e-mail 
dotyczący zajęć pozalekcyjnych, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójny i logiczny 
e-mail dotyczący zajęć 
pozalekcyjnych, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny e-mail dotyczący zajęć 
pozalekcyjnych, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójny i 
chaotyczny e-mail dotyczący zajęć 
pozalekcyjnych, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 

językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu PRACA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
zawody i związane z nimi czynności, 
warunki pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przyszłych (future 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PRACA: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 
rynek pracy 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 4 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PRACA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 4 
- częściowo zna zasady tworzenia i 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PRACA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: zawody i związane z nimi 
czynności, warunki pracy i 
zatrudnienia, praca dorywcza, rynek 
pracy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przyszłych (future simple, 



12 
 

simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present continuous 
w odniesieniu do przyszłości i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przyszłych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
układanie fragmentów zdań) 

czasów przyszłych (future simple, 
future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w odniesieniu 
do przyszłości i na ogół poprawnie 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
przyszłych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
układanie fragmentów zdań) 
  

użycia czasów przyszłych (future 
simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present 
continuous w odniesieniu do 
przyszłości i często popełniając 
błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, układanie 
fragmentów zdań) 

future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w 
odniesieniu do przyszłości i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(minidialogi, układanie fragmentów 
zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 pracodawcy lub 
kandydata (bierze udział w 
rozmowie o pracę w biurze 
podróży), 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 
fotografii ilustrującej 
niebezpieczny zawód i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę pracodawcy lub 
kandydata (bierze udział w 
rozmowie o pracę w biurze 
podróży),  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 fotografii 
ilustrującej niebezpieczny zawód 
i go uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę pracodawcy lub 
kandydata (bierze udział w 
rozmowie o pracę w biurze 
podróży), 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 fotografii 
ilustrującej niebezpieczny 
zawód i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę pracodawcy lub 
kandydata (bierze udział w 
rozmowie o pracę w biurze 
podróży), 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 fotografii 
ilustrującej niebezpieczny 
zawód 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 
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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): 

języku polskim 
 
 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 opisuje ilustracje 

 przedstawia fakty odnośnie zawodów, czynności z nimi związanych i wymaganych kwalifikacji 

 opisuje doświadczenia zawodowe swoje lub innych osób 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia dotyczące pracy 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię dotyczącą różnych zawodów, wymagań i warunków pracy 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat  pracy dorywczej uczniów i studentów 

 wypowiada się na temat aplikacji, na które obecnie jest zapotrzebowanie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą w wybranym zawodzie 

 wypowiada się na temat wykonywania pracy wakacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
określa, czy podane zdania dotyczące 
wysłuchanego tekstu  na temat 
rozmowy o pracę są prawdziwe, czy 
fałszywe – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, określa, czy podane 
zdania dotyczące wysłuchanego 
tekstu  na temat rozmowy o pracę są 
prawdziwe, czy fałszywe – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, określa, czy podane zdania 
dotyczące wysłuchanego tekstu  na 
temat rozmowy o pracę są 
prawdziwe, czy fałszywe – znajduje 
w tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, określa, czy podane zdania 
dotyczące wysłuchanego tekstu  na 
temat rozmowy o pracę są 
prawdziwe, czy fałszywe – znajduje 
w tekście określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera zdania do wysłuchanych 
wypowiedzi na temat organizacji 
miejsca pracy – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi na temat 
organizacji miejsca pracy – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi na 
temat organizacji miejsca pracy – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi na temat 
organizacji miejsca pracy – znajduje 
w tekście określone informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
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sporadyczne błędy dobiera nagłówki 
do akapitów tekstu na temat 
współczesnego rynku pracy – określa 
główną myśl poszczególnych 
fragmentów tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

nieliczne błędy dobiera nagłówki do 
akapitów tekstu na temat 
współczesnego rynku pracy – określa 
główną myśl poszczególnych 
fragmentów tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje 

nagłówki do akapitów tekstu na 
temat współczesnego rynku pracy 
– określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

dobiera nagłówki do akapitów tekstu 
na temat współczesnego rynku pracy 
– określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera pytania do 
akapitów tekstu na temat idealnego 
miejsca pracy  –  znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawni, popełniając 
nieliczne błędy dobiera pytania do 
akapitów tekstu na temat idealnego 
miejsca pracy  –  znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
pytania do akapitów tekstu na 
temat idealnego miejsca pracy  –  
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera pytania do akapitów tekstu 
na temat idealnego miejsca pracy  –  
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych 
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list motywacyjny 
dotyczący pracy w czasie wakacji: 
szczegółowo przedstawia swoje 
kwalifikacje, wyraża i uzasadnia swoje 
poglądy i uczucia oraz intencje, 
nadzieje i plany odnośnie pracy, 
opisuje swoje doświadczenia, stosuje 
zasady konstruowania listu 
formalnego i przedstawia argumenty 
w logicznym porządku  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny list motywacyjny 
dotyczący pracy w czasie wakacji: 
przedstawia swoje kwalifikacje, 
wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje, nadzieje i plany 
odnośnie pracy, opisuje swoje 
doświadczenia, zwykle stosuje zasady 
konstruowania listu formalnego i 
przedstawia argumenty w logicznym 
porządku 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny list 
motywacyjny dotyczący pracy w 
czasie wakacji: częściowo 
przedstawia swoje kwalifikacje, 
wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje, nadzieje i 
plany odnośnie pracy, opisuje 
swoje doświadczenia, częściowo 
stosuje zasady konstruowania listu 
formalnego i zazwyczaj 
przedstawia argumenty w 
logicznym porządku 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list motywacyjny 
dotyczący pracy w czasie wakacji: w 
niewielkim stopniu przedstawia 
swoje kwalifikacje, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i uczucia 
oraz intencje, nadzieje i plany 
odnośnie pracy, opisuje swoje 
doświadczenia, stosuje niektóre 
zasady konstruowania listu 
formalnego i zazwyczaj przedstawia 
argumenty w logicznym porządku 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
poprawnie się nim posługuje się: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 5 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 
  

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, święta i 
uroczystości, styl życia, konflikty i 
problemy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 5 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem 
to, bezokolicznik bez słowa to 
(bare infinitive) oraz formy -ing 
czasownika i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość bezokolicznika ze 
słowem to, bezokolicznik bez 
słowa to (bare infinitive) oraz 
formy -ing czasownika 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (parafraza fragmentów 
zdań, słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(parafraza fragmentów zdań, 
słowotwórstwo) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 w rozmowie na 
temat planowanego weekendu, 
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 
prezentu dla seniora i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

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

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanego weekendu, 
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 dla 
seniora 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 gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanego 
weekendu, 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 prezentu 
dla seniora i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnej 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: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanego weekendu, 
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 dla 
seniora 

 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 cech charakterystycznych dla różnych pokoleń 

 przedstawia fakty oraz uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie życia rodzinnego i towarzyskiego 

 wyraża i uzasadnia opinie dotyczące organizowania imprezy urodzinowej i innych uroczystości 

 przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw  

 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie 

 wyraża preferencje i pyta o preferencje odnośnie przygotowywania przyjęcia urodzinowego i prezentów 
 

POZIOM PODSTAWOWY Uczeń rozumie niemal wszystkie Uczeń rozumie większość informacji Uczeń rozumie część informacji Uczeń rozumie niektóre informacje 
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SŁUCHANIE informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera zdania do wypowiedzi na 
temat organizowania uroczystości 
weselnych  –  znajduje w tekście 
określone informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat organizowania 
uroczystości weselnych  –  znajduje w 
tekście określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 

zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat 
organizowania uroczystości 
weselnych  –  znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 

zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do wypowiedzi 
na temat organizowania uroczystości 
weselnych  –  znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące wysłuchanych 
wypowiedzi na temat relacji 
międzypokoleniowych 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wysłuchanych wypowiedzi na temat 
relacji międzypokoleniowych 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wysłuchanych wypowiedzi na 
temat relacji 
międzypokoleniowych 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą odpowiedź 
na pytania dotyczące wysłuchanych 
wypowiedzi na temat relacji 
międzypokoleniowych 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście na temat różnic 
międzypokoleniowych – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście na temat różnic 
międzypokoleniowych – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście na temat 
różnic międzypokoleniowych – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście na 
temat różnic międzypokoleniowych – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście na temat konfliktu 
pokoleń – rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście na temat konfliktu pokoleń 
– rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście na temat 
konfliktu pokoleń – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście na 
temat konfliktu pokoleń – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
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 spójnąi logiczną wiadomość na 
forum odnośnie przygotowywania i 

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 forum odnośnie 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na forum 

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 forum 
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wręczania prezentów, uwzględniając i 
szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

przygotowywania i wręczania 
prezentów, uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

odnośnie przygotowywania i 
wręczania prezentów, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 
 

odnośnie przygotowywania i 
wręczania prezentów, uwzględniając 
i rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
ŻYWIENIE i poprawnie się nim 
posługuje się: artykuły spożywcze, 
posiłki i ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: some 
/ any / much / many / a lot of / too / 
enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is … 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYWIENIE: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 6 
- dobrze zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot of / 
too / enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is …i stosuje 
je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przedimków, rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych oraz 
określeń ilości 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYWIENIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 6 
- częściowo zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, 
przedimka zerowego; 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot 
of / too / enough / (a) few / (a) 
little, oraz konstrukcji There is … / 
It is … i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYWIENIE i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: artykuły spożywcze, posiłki i 
ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
- słabo zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych, 
określeń ilości: some / any / much / 
many / a lot of / too / enough / (a) 
few / (a) little, oraz konstrukcji There 
is … / It is … i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
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sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 w rozmowie na 
temat tradycyjnej kuchni i 
przygotowywania posiłków, 
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 
plakatu promującego zdrowe 
odżywianie 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) 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat tradycyjnej kuchni i 
przygotowywania posiłków, 
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 plakatu 
promującego zdrowe odżywianie 
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 gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji) 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat tradycyjnej kuchni i 
przygotowywania posiłków, 
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 plakatu 
promującego zdrowe 
odżywianie 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 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat tradycyjnej kuchni i 
przygotowywania posiłków, 
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 plakatu 
promującego zdrowe 
odżywianie 

 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 
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 opisuje ilustracje 

 opisuje dania i posiłki 

 opisuje swoje doświadczenia dotyczące lokali gastronomicznych 

 opisuje swoje upodobania kulinarne 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie potraw i diet, a także lokali gastronomicznych 

 odgrywa swoją rolę w rozmowie dotyczącej posiłków i ich przygotowywania 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na temat 
żywienia – znajduje w tekście 
określone informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat żywienia – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat żywienia – znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat żywienia – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na temat pracy 
w restauracji – znajduje w tekście 
określone informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat pracy w restauracji – znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat pracy w restauracji – 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat pracy w restauracji – znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tekstów na temat posiłków rodzinnych 
i kursów kulinarnych – znajduje w 
tekście określone informacje, określa 
intencje nadawcy/autora 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące tekstów na 
temat posiłków rodzinnych i kursów 
kulinarnych – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy/autora 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
posiłków rodzinnych i kursów 
kulinarnych – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy/autora 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
posiłków rodzinnych i kursów 
kulinarnych – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy/autora 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera 
odpowiedzi na pytania dotyczące 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące tekstu na temat 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstu na temat 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstu na temat 
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tekstu na temat marnowania żywności 
i dzielenia się jedzeniem – znajduje w 
tekście określone informacje 

marnowania żywności i dzielenia się 
jedzeniem – znajduje w tekście 
określone informacje 

marnowania żywności i dzielenia 
się jedzeniem – znajduje w tekście 
określone informacje 

marnowania żywności i dzielenia się 
jedzeniem – znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list z zażaleniem na 
restaurację, w którym szczegółowo 
przedstawia fakty, wyraża skargę, 
wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje i nadzieje 
odnośnie rozwiązania problemu, 
opisuje swoje doświadczenia, stosuje 
zasady konstruowania listu 
formalnego, przedstawia argumenty w 
logicznym porządku 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny list z zażaleniem na 
restaurację, w którym omawia 
przedstawia fakty, wyraża skargę, 
wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia oraz intencje i nadzieje 
odnośnie rozwiązania problemu, 
opisuje swoje doświadczenia, stosuje 
zasady konstruowania listu 
formalnego, przedstawia argumenty 
w logicznym porządku 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny list z 
zażaleniem na restaurację, w 
którym częściowo przedstawia 
fakty, wyraża skargę, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i uczucia 
oraz intencje i nadzieje odnośnie 
rozwiązania problemu, opisuje 
swoje doświadczenia, stosuje 
zasady konstruowania listu 
formalnego, przedstawia 
argumenty w logicznym porządku 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list z zażaleniem na 
restaurację, w którym w niewielkim 
stopniu przedstawia fakty, wyraża 
skargę, wyraża i uzasadnia swoje 
poglądy i uczucia oraz intencje i 
nadzieje odnośnie rozwiązania 
problemu, opisuje swoje 
doświadczenia, stosuje zasady 
konstruowania listu formalnego, 
przedstawia argumenty w logicznym 
porządku 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ZAKUPY 
I USŁUGI i poprawnie się nim 
posługuje się: rodzaje sklepów i 
towary, sprzedawanie i kupowanie, 
reklama, korzystanie z usług, środki 
płatnicze, banki, ubezpieczenia 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, every, 
another, other, the other, both, all, 
neither, none, either i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI: 
rodzaje sklepów i towary, 
sprzedawanie i kupowanie, reklama, 
korzystanie z usług, środki płatnicze, 
banki, ubezpieczenia 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 7 
- dobrze zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, every, 
another, other, the other, both, all, 
neither, none, either i stosuje je na 
ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ZAKUPY I 
USŁUGI i posługuje się nim, często 
popełniając błędy: rodzaje 
sklepów i towary, sprzedawanie i 
kupowanie, reklama, korzystanie z 
usług, środki płatnicze, banki, 
ubezpieczenia 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 7 
- częściowo zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, 
dopełniacza saksońskiego ‘s, 
zaimków wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, 
every, another, other, the other, 
both, all, neither, none, either i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przymiotników, 
przysłówków i zaimków 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: rodzaje 
sklepów i towary, sprzedawanie i 
kupowanie, reklama, korzystanie z 
usług, środki płatnicze, banki, 
ubezpieczenia 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 
- słabo zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, 
every, another, other, the other, 
both, all, neither, none, either i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
parafraza zdań) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 klienta 
reklamującego zakupiony towar 
lub sprzedawcy w sklepie 
elektronicznym, odnosząc się do 
podanych kwestii i rozwijając, 
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 
ulotki reklamującej usługi i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

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

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę klienta 
reklamującego zakupiony towar 
lub sprzedawcy w sklepie 
elektronicznym, odnosząc się do 
podanych kwestii i rozwijając, 
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 ulotki 
reklamującej usługi 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 gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę klienta 
reklamującego zakupiony 
towar lub sprzedawcy w 
sklepie elektronicznym, 
odnosząc się do podanych 
kwestii i rozwijając, częściowo 
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 ulotki 
reklamującej usługi 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: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę klienta 
reklamującego zakupiony towar 
lub sprzedawcy w sklepie 
elektronicznym, odnosząc się do 
podanych kwestii i rozwijając, 
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 ulotki 
reklamującej usługi 

 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 ilustracje 

 wyraża i uzasadnia opinie dotyczące różnych sklepów 

 przedstawia fakty oraz uzyskuje i przekazuje informacje odnośnie zakupów i korzystania z usług 

 wypowiada się na temat ubezpieczeń 

 wypowiada się na temat różnych sposobów reklamowania towarów i usług 
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
określa, czy podane zdania są zgodne z 
treścią wypowiedzi na temat zakupów 
biżuterii – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
wypowiedzi na temat zakupów 
biżuterii – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, określa, czy podane zdania 
są zgodne z treścią wypowiedzi na 
temat zakupów biżuterii – znajduje 
w tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią wypowiedzi na 
temat zakupów biżuterii – znajduje w 
tekście określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera zdania do wypowiedzi na 
temat problemów z ubezpieczeniem – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat problemów z 
ubezpieczeniem – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat problemów z 
ubezpieczeniem – znajduje w 
tekście określone informacje 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do wypowiedzi 
na temat problemów z 
ubezpieczeniem – znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście dotyczącym robienia 
zakupów przez kobiety i mężczyzn – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście dotyczącym robienia 
zakupów przez kobiety i mężczyzn – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście 
dotyczącym robienia zakupów 
przez kobiety i mężczyzn – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście 
dotyczącym robienia zakupów przez 
kobiety i mężczyzn – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera właściwe 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tekstów na temat dokonywania 
zakupów przez kobiety i mężczyzn - 
określa główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy/autora 
tekstu, oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwe 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tekstów na temat dokonywania 
zakupów przez kobiety i mężczyzn - 
określa główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy/autora 
tekstu, oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera właściwe odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstów na 
temat dokonywania zakupów przez 
kobiety i mężczyzn - określa 
główną myśl tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy/autora 
tekstu, oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera właściwe odpowiedzi na 
pytania dotyczące tekstów na temat 
dokonywania zakupów przez kobiety 
i mężczyzn - określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora tekstu, oddziela 
fakty od opinii 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 

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 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

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 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
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pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu odnośnie zakupów i płatności, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość na blogu odnośnie 
zakupów i płatności, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 
odnośnie zakupów i płatności, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość na blogu 
odnośnie zakupów i płatności, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
PODRÓŻOWANIE I TUTYSTYKA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
podróżowanie i środki transportu, 
informacja turystyczna, baza 
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, 
wypadki 
- 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 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: podróżowanie i środki 
transportu, informacja turystyczna, 
baza noclegowa, wycieczki i 
zwiedzanie, wypadki 
- 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 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: podróżowanie i 
środki transportu, informacja 
turystyczna, baza noclegowa, 
wycieczki i zwiedzanie, wypadki 
- 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 / 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
podróżowanie i środki transportu, 
informacja turystyczna, baza 
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, 
wypadki 
- 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) 



26 
 

środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny, 
słowotwórstwo) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 w rozmowie na 
temat planowanej wycieczki, 
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 
formy zakwaterowania w czasie 
wycieczki w góry 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): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanej wycieczki, 
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 formy 
zakwaterowania w czasie 
wycieczki w góry 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): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanej wycieczki, 
częsciowo 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 formy 
zakwaterowania w czasie 
wycieczki w góry 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: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanej wycieczki, 
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 formy 
zakwaterowania w czasie 
wycieczki w góry 

 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: 
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 opisuje ilustracje 

 opisuje atrakcje turystyczne 

 przedstawia zalety i wady różnych sposobów podróżowania oraz spędzania wakacji 

 uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia odnośnie podróżowania 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie podróżowania różnymi środkami transportu oraz ograniczenia ruchu w mieście 

 wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat plakatów promujących kampanię mającą na celu zamknięcie centrum miasta dla samochodów 

 proponuje, przyjmuje lub odrzuca propozycje i sugestie odnośnie rozwiązywania problemów z poruszaniem się po mieście 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera zdania do wypowiedzi na 
temat problemów z wakacjami – 
określa kontekst wypowiedzi 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat problemów z 
wakacjami – określa kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat problemów z 
wakacjami – określa kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do wypowiedzi 
na temat problemów z wakacjami – 
określa kontekst wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na temat 
obiektów turystycznych– określa 
główną myśl tekstu, określa intencje 
nadawcy, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat obiektów turystycznych– 
określa główną myśl tekstu, określa 
intencje nadawcy, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat obiektów turystycznych– 
określa główną myśl tekstu, 
określa intencje nadawcy, określa 
kontekst wypowiedzi; oddziela 
fakty od opinii  

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat obiektów turystycznych– 
określa główną myśl tekstu, określa 
intencje nadawcy, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście dotyczącym samotnego 
podróżowania – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście dotyczącym samotnego 
podróżowania – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście 
dotyczącym samotnego 
podróżowania – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście 
dotyczącym samotnego 
podróżowania – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście o samotnej podróżniczce 
– rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście o samotnej podróżniczce – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście o samotnej 
podróżniczce – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście o 
samotnej podróżniczce – rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu 
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POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł promujący 
podziemną atrakcję turystyczną, w 
którym szczegółowo opisuje miejsce, 
przedstawia fakty, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i uczucia, 
stosuje zasady konstruowania artykułu 
i odpowiedni styl 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny artykuł promujący 
podziemną atrakcję turystyczną, w 
którym opisuje miejsce, przedstawia 
fakty, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
poglądy i uczucia, zwykle stosuje 
zasady konstruowania artykułu i 
odpowiedni styl 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny artykuł 
promujący podziemną atrakcję 
turystyczną, w którym częściowo 
opisuje miejsce, przedstawia fakty, 
relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy i uczucia, częściowo 
stosuje zasady konstruowania 
artykułu i odpowiedni styl 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł promujący 
podziemną atrakcję turystyczną, w 
którym w niewielkim stopniu 
opisuje miejsce, przedstawia fakty, 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia, sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania artykułu i odpowiedni 
styl 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 

językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
KULTURA i poprawnie się nim 
posługuje się: dziedziny kultury, 
twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w 
kulturze, media 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, may 
/ might, should / ought to / had better, 
shall, will, dare i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu KULTURA: dziedziny 
kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, media 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 9 
- dobrze zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, may 
/ might, should / ought to / had 
better, shall, will, dare i stosuje je na 
ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu KULTURA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dziedziny 
kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, media 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 9 
- częściowo zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, 
could, must, have to / need to, 
mustn’t, may / might, should / 
ought to / had better, shall, will, 
dare i stosuje je często popełniając 
błędy  
- często popełniając błędy 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu KULTURA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: dziedziny kultury, twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo w kulturze, 
media 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 
- słabo zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, 
may / might, should / ought to / had 
better, shall, will, dare i stosuje je 
popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
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czasowników modalnych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasowników 
modalnych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(minidialogi, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 w rozmowie 
dotyczącej przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych wydarzeń 
kulturalnych, 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 
wydarzenia muzycznego i 
szczegółowo je uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
Ponadto poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
dotyczącej przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych wydarzeń 
kulturalnych, 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 wydarzenia 
muzycznego, a także wyboru 
celu, na który zostaną 
przeznaczone fundusze szkolne, 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 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
dotyczącej przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych 
wydarzeń kulturalnych, 
częsciowo 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 wydarzenia 
muzycznego 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: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
dotyczącej przygotowywanej 
prezentacji na temat 
popularności różnych wydarzeń 
kulturalnych, 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 wydarzenia 
muzycznego 

 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 



30 
 

sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

zakłócające komunikacji): słownictwa i struktur gramatycznych: 

 przedstawia fakty oraz wyraża swoje opinie dotyczące oglądanych filmów i programów telewizyjnych, słuchanej muzyki, czytanych książek i uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych 

 wyraża i uzasadnia opinie dotyczące wydarzeń kulturalnych 

 wypowiada się na temat poznawania kultury innych krajów 

 odgrywa swoją rolę w rozmowie dotyczącej planowanego uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym 

 proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie, wyraża preferencje i pyta o preferencje odnośnie planowanej wycieczki do obiektów kultury 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na temat sztuki 
i kultury oraz określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią wywiadu z 
artystką – znajduje w tekście 
określone informacje, określa intencje 
nadawcy oraz kontekst wypowiedzi 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat sztuki i kultury oraz określa, czy 
podane zdania są zgodne z treścią 
wywiadu z artystką – znajduje w 
tekście określone informacje, określa 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat sztuki i kultury oraz określa, 
czy podane zdania są zgodne z 
treścią wywiadu z artystką – 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat sztuki i kultury oraz określa, 
czy podane zdania są zgodne z 
treścią wywiadu z artystką – znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z celebrytą występującym w 
telewizyjnym programie tanecznym – 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wysłuchanego wywiadu z celebrytą 
występującym w telewizyjnym 
programie tanecznym – znajduje w 
tekście określone informacje, określa 
intencje nadawcy wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
wysłuchanego wywiadu z celebrytą 
występującym w telewizyjnym 
programie tanecznym – znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera właściwą odpowiedź 
na pytania dotyczące wysłuchanego 
wywiadu z celebrytą występującym 
w telewizyjnym programie 
tanecznym – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje nadawcy wypowiedzi 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
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sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście oraz dobiera nagłówki do 
paragrafów tekstu na temat słuchania 
muzyki przez nastolatków – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu i 
określa myśl główną poszczególnych 
części tekstu 

nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście oraz dobiera nagłówki do 
paragrafów tekstu na temat słuchania 
muzyki przez nastolatków – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu i 
określa myśl główną poszczególnych 
części tekstu 

zdania do luk w tekście oraz 
dobiera nagłówki do paragrafów 
tekstu na temat słuchania muzyki 
przez nastolatków – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu i określa myśl 
główną poszczególnych części 
tekstu 

dobiera zdania do luk w tekście oraz 
dobiera nagłówki do paragrafów 
tekstu na temat słuchania muzyki 
przez nastolatków – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu i określa myśl 
główną poszczególnych części tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
poszczególnych części tekstu na temat 
słuchania różnych gatunków muzyki – 
określa myśl główną poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do 
poszczególnych części tekstu na 
temat słuchania różnych gatunków 
muzyki – określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do poszczególnych części 
tekstu na temat słuchania różnych 
gatunków muzyki – określa myśl 
główną poszczególnych części 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do poszczególnych 
części tekstu na temat słuchania 
różnych gatunków muzyki – określa 
myśl główną poszczególnych części 
tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
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 
forum odnośnie uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

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 forum odnośnie 
uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na forum 
odnośnie uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

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 forum 
odnośnie uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 
- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 



32 
 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

słownictwo w zakresie tematu SPORT i 
poprawnie się nim posługuje się: 
dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, 
imprezy sportowe, sport wyczynowy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
zdań złożonych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu SPORT: dyscypliny 
sportu, sporty ekstremalne, imprezy 
sportowe, sport wyczynowy 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 10 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość zdań 
złożoych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

w zakresie tematu SPORT i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dyscypliny 
sportu, sporty ekstremalne, 
imprezy sportowe, sport 
wyczynowy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 10 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań złożonych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

zakresie tematu SPORT i z trudem się 
nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: dyscypliny sportu, sporty 
ekstremalne, imprezy sportowe, 
sport wyczynowy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 
- słabo zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań złożonych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 w rozmowie na 
temat uprawiania sportów 
ekstremalnych, 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 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat uprawiania sportów 
ekstremalnych, 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 
najwłaściwszego obiektu 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat uprawiania sportów 
ekstremalnych, 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 
najwłaściwszego obiektu 
wodnego dla mieszkańców 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat uprawiania sportów 
ekstremalnych, 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 
najwłaściwszego obiektu 
wodnego dla mieszkańców 
swojego miasta 

 przekazuje w języku angielskim 
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stymulującego: dokonuje wyboru 
najwłaściwszego obiektu 
wodnego dla mieszkańców 
swojego miasta 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): 

wodnego dla mieszkańców 
swojego miasta 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): 

swojego miasta 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: 

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 ilustracje 

 opisuje swoje doświadczenia dotyczące uprawiania sportu 

 przedstawia fakty dotyczące sportowców i uprawiania sportu 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie różnych dyscyplin sportu oraz sportowców, a także pozytywnego wpływu sportu na rozwój młodych ludzi 

 wypowiada się na temat zagrożeń związanych ze sportem 

 wypowiada się na temat uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
określa, czy podane zdania są zgodne z 
treścią wysłuchanej rozmowy z 
pływakiem – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
wysłuchanej rozmowy z pływakiem – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, określa, czy podane zdania 
są zgodne z treścią wysłuchanej 
rozmowy z pływakiem – znajduje w 
tekście określone informacje 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią wysłuchanej 
rozmowy z pływakiem – znajduje w 
tekście określone informacje 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na temat 
uprawiania sportu – określa główną 
myśl tekstu, znajduje w tekście 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat uprawiania sportu – określa 
główną myśl tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje, określa 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat uprawiania sportu – określa 
główną myśl tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje, 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat uprawiania sportu – określa 
główną myśl tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje, określa 



34 
 

określone informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

kontekst wypowiedzi; oddziela fakty 
od opinii 

określa kontekst wypowiedzi; 
oddziela fakty od opinii 

kontekst wypowiedzi; oddziela fakty 
od opinii 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście na temat sławnego 
sportowca oraz wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów o roli sportu w życiu młodych 
ludzi – określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście na temat sławnego 
sportowca oraz wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów o roli sportu w życiu młodych 
ludzi – określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście na temat 
sławnego sportowca oraz wybiera 
właściwą odpowiedź na pytania 
dotyczące tekstów o roli sportu w 
życiu młodych ludzi – określa 
główną myśl tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy/autora, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście na 
temat sławnego sportowca oraz 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów o roli 
sportu w życiu młodych ludzi – 
określa główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy/autora, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście o wpływie uprawiania 
sportu drużynowego na życie młodej 
siatkarki – rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście o wpływie uprawiania 
sportu drużynowego na życie młodej 
siatkarki – rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście o wpływie 
uprawiania sportu drużynowego 
na życie młodej siatkarki – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście o 
wpływie uprawiania sportu 
drużynowego na życie młodej 
siatkarki – rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu) 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę z opinią 
odnośnie uczestnictwa w 
paraolimpiadach, w której 
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 rozprawkę z opinią 
odnośnie uczestnictwa w 
paraolimpiadach, w której 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 rozprawkę 
z opinią odnośnie uczestnictwa w 
paraolimpiadach w której 
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 
nielogiczną rozprawkę z opinią 
odnośnie uczestnictwa w 
paraolimpiadach, w której omawia 
niektóre elementy tematu, w 
niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
ZDROWIE i poprawnie się nim 
posługuje się: samopoczucie, ciało, 
choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy 
styl życia, niepełnosprawni, 
uzależnienia, ochrona zdrowia 
- 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) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ZDROWIE: 
samopoczucie, ciało, choroby, objawy 
i ich leczenie, zdrowy styl życia, 
niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 
- 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) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ZDROWIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: samopoczucie, 
ciało, choroby, objawy i ich 
leczenie, zdrowy styl życia, 
niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 11 
- 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) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZDROWIE i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: samopoczucie, ciało, choroby, 
objawy i ich leczenie, zdrowy styl 
życia, niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 
- 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) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 w rozmowie 
dotyczącej udziału w zajęciach 
sportowych, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 
dotyczącej udziału w zajęciach 
sportowych, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając 
je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa w rozmowie 
dotyczącej udziału w zajęciach 
sportowych, częsciowo 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i częsciowo je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
dotyczącej udziału w zajęciach 
sportowych, odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  
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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 
plakatu zachęcającego do 
rzucenia palenia 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): 

logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru plakatu 
zachęcającego do rzucenia 
palenia 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): 

tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru plakatu 
zachęcającego do rzucenia 
palenia 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: 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru plakatu 
zachęcającego do rzucenia 
palenia 

 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 ilustracje 

 opisuje swoje doświadczenia odnośnie problemów zdrowotnych i ich rozwiązywania 

 wyraża swoje opinie dotyczące pracy w służbie zdrowia 

 wypowiada się na temat przyczyn i skutków długotrwałego stresu, a także problemów zdrowotnych związanych z uczeniem się i ochrony zdrowia 
psychicznego 

 wyraża swoją opinię odnośnie czynników sprzyjających poczuciu szczęścia 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera zdania do wysłuchanych 
wypowiedzi dotyczących problemów 
zdrowotnych - znajduje w tekście 
określone informacje,  określa intencje 
nadawcy oraz kontekst wypowiedzi 
oraz wybiera odpowiedzi na pytania 
odnoszące się do wypowiedzi na 
temat ochrony zdrowia 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących problemów zdrowotnych 
- znajduje w tekście określone 
informacje,  określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi oraz 
wybiera odpowiedzi na pytania 
odnoszące się do wypowiedzi na 
temat ochrony zdrowia 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących problemów 
zdrowotnych - znajduje w tekście 
określone informacje,  określa 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi oraz wybiera 
odpowiedzi na pytania odnoszące 
się do wypowiedzi na temat 
ochrony zdrowia 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących problemów 
zdrowotnych - znajduje w tekście 
określone informacje,  określa 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi oraz wybiera odpowiedzi 
na pytania odnoszące się do 
wypowiedzi na temat ochrony 
zdrowia 
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POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dobiera zdania do wysłuchanych 
wypowiedzi dotyczących terapii 
alternatywnych – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących terapii alternatywnych – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących terapii 
alternatywnych – znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do 
wysłuchanych wypowiedzi 
dotyczących terapii alternatywnych – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera nagłówki 
do akapitów tekstu na temat 
specyficznych problemów w uczeniu 
się –określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera nagłówki do 
akapitów tekstu na temat 
specyficznych problemów w uczeniu 
się –określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
nagłówki do akapitów tekstu na 
temat specyficznych problemów w 
uczeniu się –określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera nagłówki do akapitów tekstu 
na temat specyficznych problemów 
w uczeniu się –określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tekstów na temat dysleksji – znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa intencje autora oraz kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące tekstów na 
temat dysleksji – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje autora oraz kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat 
dysleksji – znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
intencje autora oraz kontekst 
wypowiedzi 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstów na temat dysleksji 
– znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje autora 
oraz kontekst wypowiedzi 

POZIOM PODSTAWOWY 

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 odnośnie problemu 
zdrowotnego, uwzględniając i 
szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

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 odnośnie 
problemu zdrowotnego, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 
odnośnie problemu zdrowotnego, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

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 
odnośnie problemu zdrowotnego, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu NAUKA 
I TECHNIKA i poprawnie się nim 
posługuje się: dziedziny nauki, 
wynalazki i odkrycia; badania 
naukowe, korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań 
warunkowych mieszanych i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
zdań warunkowych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
zdań jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA: 
dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; 
badania naukowe, korzystanie z 
urządzeń technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 12 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość zdań 
warunkowych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
zdań jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu NAUKA I 
TECHNIKA i posługuje się nim, 
często popełniając błędy: 
dziedziny nauki, wynalazki i 
odkrycia; badania naukowe, 
korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 12 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań warunkowych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie zdań 
jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA i 
z trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: dziedziny 
nauki, wynalazki i odkrycia; badania 
naukowe, korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 
- słabo zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań warunkowych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie zdań jednym wyrazem, 
układanie fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
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 w rozmowie na 
temat zakupu sprzętu 
elektronicznego, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat zakupu sprzętu 
elektronicznego, odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając 
je, 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat zakupu sprzętu 
elektronicznego, częsciowo 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i częsciowo je 
rozwijając 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat zakupu sprzętu 
elektronicznego, odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  
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 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 
sposobu komunikowania się przy 
użyciu nowoczesnych technologii 
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): 

 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 sposobu 
komunikowania się przy użyciu 
nowoczesnych technologii 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): 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru sposobu 
komunikowania się przy 
użyciu nowoczesnych 
technologii 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 sposobu 
komunikowania się przy użyciu 
nowoczesnych technologii 

 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 pracy w zawodzie naukowca 

 wypowiada się na temat najciekawszych i najmniej ciekawych obszarów nauki 

 opisuje sytuację związaną z awarią techniczną 

 wypowiada się na temat ważnych wynalazków i uzasadnia wypowiedź 

 przedstawia swoją opinię na temat przydatności robotów oraz zagrożeń i szans związanych z rozwojem nowych technologii 

 wypowiada się na temat życia w przyszłości 

 wypowiada się na temat książek i filmów science fiction 

 opisuje niedawno zakupione urządzenie 

 wypowiada się na temat zmian technologicznych w ciągu najbliższych 100 lat 

 wypowiada się na temat ilości spędzanego przed komputerem czasu 

 wypowiada się na temat komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych i komunikacji telefonicznej 

 wypowiada się na temat programów naukowych w telewizji 

 opisuje wystawę naukową, którą odwiedził 

 wypowiada się na temat mało przydatnych wynalazków 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
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popełniając sporadyczne błędy 
określa, czy podane zdania są zgodne z 
treścią wysłuchanego wywiadu z 
laureatką konkursu naukowego – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

nieliczne błędy, określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
wysłuchanego wywiadu z laureatką 
konkursu naukowego – znajduje w 
tekście określone informacje 

błędy, określa, czy podane zdania 
są zgodne z treścią wysłuchanego 
wywiadu z laureatką konkursu 
naukowego – znajduje w tekście 
określone informacje 

błędy, określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią wysłuchanego 
wywiadu z laureatką konkursu 
naukowego – znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi odnoszących 
się do osiągnięć naukowych i 
technologicznych – określa główną 
myśl tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące wypowiedzi 
odnoszących się do osiągnięć 
naukowych i technologicznych – 
określa główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi; 
oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
odnoszących się do osiągnięć 
naukowych i technologicznych – 
określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wypowiedzi 
odnoszących się do osiągnięć 
naukowych i technologicznych – 
określa główną myśl tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi; 
oddziela fakty od opinii 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów o naukowcach i ich pracy -  
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora oraz dobiera zdania 
do luk w tekście na temat 
nowoczesnych wynalazków – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów o naukowcach i ich pracy -  
znajduje w tekście określone 
informacje, określa intencje 
nadawcy/autora oraz dobiera zdania 
do luk w tekście na temat 
nowoczesnych wynalazków – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów o 
naukowcach i ich pracy -  znajduje 
w tekście określone informacje, 
określa intencje nadawcy/autora 
oraz dobiera zdania do luk w 
tekście na temat nowoczesnych 
wynalazków – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów o 
naukowcach i ich pracy -  znajduje w 
tekście określone informacje, określa 
intencje nadawcy/autora oraz 
dobiera zdania do luk w tekście na 
temat nowoczesnych wynalazków – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera pytania do 
akapitów tekstu o marzeniach 
naukowców – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera pytania do 
akapitów tekstu o marzeniach 
naukowców – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
pytania do akapitów tekstu o 
marzeniach naukowców – znajduje 
w tekście określone informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera pytania do akapitów tekstu o 
marzeniach naukowców – znajduje w 
tekście określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  Uczeń, stosując szeroki zakres Uczeń na ogół poprawnie stosując Uczeń, stosując ograniczony Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
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PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł na temat 
uczestnictwa w warsztatach 
naukowych, w którym szczegółowo 
relacjonuje przebieg warsztatów, 
wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia odnośnie uczestnictwa w 
warsztatach, stosuje zasady 
konstruowania artykułu, stosuje 
odpowiedni styl 

zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny artykuł na temat 
uczestnictwa w warsztatach 
naukowych, w którym relacjonuje 
przebieg warsztatów, wyraża i 
uzasadnia swoje poglądy i uczucia 
odnośnie uczestnictwa w 
warsztatach, zazwyczaj stosuje 
zasady konstruowania artykułu, 
stosuje odpowiedni styl 

zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny artykuł na 
temat uczestnictwa w warsztatach 
naukowych, w którym częściowo 
relacjonuje przebieg warsztatów, 
wyraża i uzasadnia swoje poglądy i 
uczucia odnośnie uczestnictwa w 
warsztatach, stosuje zasady 
konstruowania artykułu, częściowo 
stosuje odpowiedni styl 

ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat 
uczestnictwa w warsztatach 
naukowych, w którym w niewielkim 
stopniu relacjonuje przebieg 
warsztatów, wyraża swoje poglądy i 
uczucia odnośnie uczestnictwa w 
warsztatach,  stosuje zasady 
konstruowania artykułu, w 
niewielkim stopniu stosuje 
odpowiedni styl 



42 
 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT 
PRZYRODY i poprawnie się nim 
posługuje się: pogoda i klimat, świat 
roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, klęski 
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
strony biernej w czasach: present 
simple, present continuous, past 
simple, present perfect, past perfect, 
future simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
strony biernej 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY: 
pogoda i klimat, świat roślin i 
zwierząt, krajobraz, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, klęski 
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 13 
- dobrze zna zasady użycia strony 
biernej w czasach: present simple, 
present continuous, past simple, 
present perfect, past perfect, future 
simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość strony 
biernej 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŚWIAT 
PRZYRODY i posługuje się nim, 
często popełniając błędy: pogoda i 
klimat, świat roślin i zwierząt, 
krajobraz, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, klęski żywiołowe, 
przestrzeń kosmiczna 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 13 
- częściowo zna zasady użycia 
strony biernej w czasach: present 
simple, present continuous, past 
simple, present perfect, past 
perfect, future simple oraz z 
czasownikami modalnymi oraz 
konstrukcji have something done i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość strony biernej 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: pogoda i 
klimat, świat roślin i zwierząt, 
krajobraz, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, klęski żywiołowe, 
przestrzeń kosmiczna 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 
- słabo zna zasady użycia strony 
biernej w czasach: present simple, 
present continuous, past simple, 
present perfect, past perfect, future 
simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je 
popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
strony biernej 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych ( 
minidialogi, słowotwórstwo) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 

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

 odgrywa rolę w rozmowie 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
dotyczącej planowanej akcji z 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie 
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Przetwarzanie ustne tekstu) dotyczącej planowanej akcji z 
okazji Światowego Dnia Ziemi, 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając j 

 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 
plakatu promującego akcję 
pomocy ofiarom klęski 
żywiołowej 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): 

dotyczącej planowanej akcji z 
okazji Światowego Dnia Ziemi, 
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 plakatu 
promującego akcję pomocy 
ofiarom klęski żywiołowej 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): 

okazji Światowego Dnia Ziemi, 
częsciowo 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 plakatu 
promującego akcję pomocy 
ofiarom klęski żywiołowej 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: 

dotyczącej planowanej akcji z 
okazji Światowego Dnia Ziemi, 
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 plakatu 
promującego akcję pomocy 
ofiarom klęski żywiołowej 

 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 ilustracje 

 przedstawia fakty dotyczące roślin i zwierząt 

 opisuje zmiany krajobrazu w swojej okolicy 

 relacjonuje wizytę w zoo lub innym ciekawym pod względem przyrodniczym miejscu 

 wyraża swoje opinie i upodobania odnośnie środowiska naturalnego 

 wypowiada się na temat zagrożeń i ochrony środowiska 

 wypowiada się na temat przyczyn i skutków klęsk żywiołowych, a także sposobów pomagania poszkodowanym 

 wyraża swoją opinię odnośnie ogrodów zoologicznych oraz pracy ze zwierzętami 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dobiera zdania do 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dobiera zdania do 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dobiera zdania do wypowiedzi 
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dobiera zdania do wypowiedzi 
dotyczących pogody - określa myśl 
główną wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje,  określa 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi oraz określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią wysłuchanej 
rozmowy na temat wizyty na farmie 
motyli – znajduje w tekście określone 
informacje 

wypowiedzi dotyczących pogody - 
określa myśl główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje,  określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi oraz 
określa, czy podane zdania są zgodne 
z treścią wysłuchanej rozmowy na 
temat wizyty na farmie motyli – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

wypowiedzi dotyczących pogody - 
określa myśl główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje,  określa intencje 
nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi oraz określa, czy 
podane zdania są zgodne z treścią 
wysłuchanej rozmowy na temat 
wizyty na farmie motyli – znajduje 
w tekście określone informacje 

dotyczących pogody - określa myśl 
główną wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje,  
określa intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi oraz określa, 
czy podane zdania są zgodne z 
treścią wysłuchanej rozmowy na 
temat wizyty na farmie motyli – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wysłuchanych wypowiedzi 
na temat zagrożeń i ochrony 
środowiska –  określa główną myśl 
oraz kontekst wypowiedzi; oddziela 
fakty od opinii 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje wybiera 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
wysłuchanych wypowiedzi na temat 
zagrożeń i ochrony środowiska –  
określa główną myśl oraz kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wysłuchanych 
wypowiedzi na temat zagrożeń i 
ochrony środowiska –  określa 
główną myśl oraz kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od 
opinii 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wysłuchanych 
wypowiedzi na temat zagrożeń i 
ochrony środowiska –  określa 
główną myśl oraz kontekst 
wypowiedzi; oddziela fakty od opinii) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
tekstu na temat problemu smogu w 
Polsce – określa myśl główną tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące tekstu na temat 
problemu smogu w Polsce – określa 
myśl główną tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstu na temat 
problemu smogu w Polsce – 
określa myśl główną tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące tekstu na temat problemu 
smogu w Polsce – określa myśl 
główną tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście o problemie 
zanieczyszczania powietrza  – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście o problemie 
zanieczyszczania powietrza  – 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście o 
problemie zanieczyszczania 
powietrza  – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście o 
problemie zanieczyszczania 
powietrza  – rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 

uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
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(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójny i logiczny list prywatny 
odnośnie udziału w akcji pomocy 
poszkodowanym wskutek klęski 
żywiołowej, uwzględniając i 
szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójny i logiczny 
list prywatny odnośnie udziału w akcji 
pomocy poszkodowanym wskutek 
klęski żywiołowej, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list prywatny odnośnie 
udziału w akcji pomocy 
poszkodowanym wskutek klęski 
żywiołowej, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójny i 
chaotyczny list prywatny odnośnie 
udziału w akcji pomocy 
poszkodowanym wskutek klęski 
żywiołowej, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i 
poprawnie się nim posługuje się: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
trybu łączącego (the subjunctive), 
inwersji (inwersji stylistycznej oraz 
inwersji z it i what, konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania (wish / if only; it’s time / 
would rather, suppose) i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
trybu łączącego, inwersji,  konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa 
i urzędy, organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 14 
- dobrze zna zasady użycia trybu 
łączącego (the subjunctive), inwersji 
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z it 
i what, konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania (wish / 
if only; it’s time / would rather, 
suppose) i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość trybu 
łączącego, inwersji,  konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i posługuje się 
nim, często popełniając błędy: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 14 
- częściowo zna zasady użycia 
trybu łączącego (the subjunctive), 
inwersji (inwersji stylistycznej oraz 
inwersji z it i what, konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania (wish / if only; it’s time 
/ would rather, suppose)i stosuje je 
często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość trybu łączącego, 
inwersji,  konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 
- słabo zna zasady użycia trybu 
łączącego (the subjunctive), inwersji 
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z 
it i what, konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania (wish 
/ if only; it’s time / would rather, 
suppose)i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość trybu łączącego, inwersji, 
konstrukcji służących do wyrażania 
życzeń i ubolewania 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
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MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanego spotkania z 
politykiem, 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 
plakatu z okazji Światowego Dnia 
Pokoju 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): 

popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanego spotkania z 
politykiem, 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 plakatu z 
okazji Światowego Dnia Pokoju 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): 

struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanego spotkania 
z politykiem, częsciowo 
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 plakatu z 
okazji Światowego Dnia 
Pokoju 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: 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę w rozmowie na 
temat planowanego spotkania z 
politykiem, 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 plakatu, który 
ma zachęcać do debaty o stanie 
gospodarki europejskiej 

 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 ilustracje 

 wypowiada się na temat problemów społecznych i działań na rzecz ich rozwiązywania 

 przedstawia fakty dotyczące spraw politycznych i społecznych 

 wypowiada się na temat wykorzystania najnowszych technologii dla zapewnienia bezpieczeństwa 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie odnośnie zapobiegania, przestępczości, karania przestępców, a także uczciwości polityków 

 opisuje doświadczenia swoje i innych osób odnośnie udziału w życiu społecznym 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wybiera odpowiedzi 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wybiera odpowiedzi na 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
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wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wypowiedzi na temat 
problemów społecznych  – określa 
myśl główną wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi 

na pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat problemów społecznych  – 
określa myśl główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat problemów społecznych  – 
określa myśl główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

pytania dotyczące wypowiedzi na 
temat problemów społecznych  – 
określa myśl główną wypowiedzi, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wybiera odpowiedzi na pytania 
dotyczące wywiadu z byłym 
bezdomnym – określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje oraz dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat oszustw – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera odpowiedzi 
na pytania dotyczące wywiadu z 
byłym bezdomnym – określa główną 
myśl tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje oraz dobiera 
zdania do wypowiedzi na temat 
oszustw – znajduje w tekście 
określone informacje 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wywiadu z 
byłym bezdomnym – określa 
główną myśl tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje oraz 
dobiera zdania do wypowiedzi na 
temat oszustw – znajduje w tekście 
określone informacje 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wybiera odpowiedzi na 
pytania dotyczące wywiadu z byłym 
bezdomnym – określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje oraz dobiera zdania do 
wypowiedzi na temat oszustw – 
znajduje w tekście określone 
informacje 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów odnoszących się do kwestii 
społecznych -znajduje w tekście 
określone informacje, określa kontekst 
wypowiedzi oraz dobiera nagłówki do 
akapitów tekstu na temat 
bohaterskich i pro-społecznych postaw 
– określa myśl główną poszczególnych 
części tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy wybiera właściwą 
odpowiedź na pytania dotyczące 
tekstów odnoszących się do kwestii 
społecznych -znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi oraz dobiera 
nagłówki do akapitów tekstu na 
temat bohaterskich i pro-społecznych 
postaw – określa myśl główną 
poszczególnych części tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów 
odnoszących się do kwestii 
społecznych -znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi oraz dobiera 
nagłówki do akapitów tekstu na 
temat bohaterskich i pro-
społecznych postaw – określa myśl 
główną poszczególnych części 
tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
wybiera właściwą odpowiedź na 
pytania dotyczące tekstów 
odnoszących się do kwestii 
społecznych -znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi oraz dobiera 
nagłówki do akapitów tekstu na 
temat bohaterskich i pro-
społecznych postaw – określa myśl 
główną poszczególnych części tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera zdania do 
luk w tekście na temat akcji społecznej 
– rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera zdania do luk 
w tekście na temat akcji społecznej – 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy dobiera 
zdania do luk w tekście na temat 
akcji społecznej – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera zdania do luk w tekście na 
temat akcji społecznej – rozpoznaje 
związki pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu 

POZIOM ROZSZERZONY  Uczeń, stosując szeroki zakres Uczeń na ogół poprawnie stosując Uczeń, stosując ograniczony Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 



49 
 

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną rozprawkę na 
temat  zalet i wad udziału młodych 
ludzi w kierowaniu organizacjami i 
przedsiębiorstwami, w której 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
rozprawkę na temat  zalet i wad 
udziału młodych ludzi w kierowaniu 
organizacjami i przedsiębiorstwami, 
w której omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
 pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na temat  
zalet i wad udziału młodych ludzi w 
kierowaniu organizacjami i 
przedsiębiorstwami, w której 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
 pisze w dużym stopniu niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na temat  
zalet i wad udziału młodych ludzi w 
kierowaniu organizacjami i 
przedsiębiorstwami, w którejh 
omawia niektóre elementy tematu, 
w niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Podręcznik - Oxford Repetytorium 
Maturzysty, Poziom podstawowy i 
rozszerzony 

 

Kryteria oceny 

 

 

Rozdział 1 Człowiek 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1: Człowiek 
(w tym, m.in. dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru, opisywanie uczuć i 
emocji, zainteresowania, etapy 
życia, rzeczy osobiste, 
umiejętności, osobisty system 
wartości, autorytety, społeczny 
system wartości), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy present simple i present 
continuous; przedimki określone i 
nieokreślone oraz przedrostki dla 
tworzenia przymiotników o 
przeciwnym znaczeniu. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1: Człowiek (w tym, m.in. 
dane osobowe, wygląd zewnętrzny, 
cechy charakteru, opisywanie uczuć i 
emocji, zainteresowania, etapy życia, 
rzeczy osobiste, umiejętności, 
osobisty system wartości, autorytety, 
społeczny system wartości), jak 
również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: czasy present simple i 
present continuous; przedimki 
określone i nieokreślone oraz 
przedrostki dla tworzenia 
przymiotników o przeciwnym 
znaczeniu. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
1: Człowiek (w tym, m.in. dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru, opisywanie uczuć i emocji, 
zainteresowania, etapy życia, rzeczy 
osobiste, umiejętności, osobisty system 
wartości, autorytety, społeczny system 
wartości), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
simple i present continuous; przedimki 
określone i nieokreślone oraz 
przedrostki dla tworzenia przymiotników 
o przeciwnym znaczeniu. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 1: 
Człowiek (w tym, m.in. dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, 
opisywanie uczuć i emocji, 
zainteresowania, etapy życia, rzeczy 
osobiste, umiejętności, osobisty system 
wartości, autorytety, społeczny system 
wartości), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
simple i present continuous; przedimki 
określone i nieokreślone oraz przedrostki 
dla tworzenia przymiotników o 
przeciwnym znaczeniu. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi, intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje i 
odróżnia informacje o faktach od 
opinii w wypowiedziach 
dotyczących wyglądu 
zewnętrznego. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi, 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i odróżnia 
informacje o faktach od opinii w 
wypowiedziach dotyczących wyglądu 
zewnętrznego.. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi, intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i odróżnia 
informacje o faktach od opinii w 
wypowiedziach dotyczących wyglądu 
zewnętrznego. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi, 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje i odróżnia informacje o 
faktach od opinii w wypowiedziach 
dotyczących wyglądu zewnętrznego. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 
 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących 
posługiwania się różnymi językami 
oraz uczenia się języków obcych. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących posługiwania się różnymi 
językami oraz uczenia się języków 
obcych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących posługiwania się 
różnymi językami oraz uczenia się 
języków obcych. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
posługiwania się różnymi językami oraz 
uczenia się języków obcych, popełnia 
przy tym liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat wyglądu zewnętrznego, cech 
charakteru, umiejętności, 
zainteresowań, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
wyglądu zewnętrznego, cech 
charakteru, umiejętności, 
zainteresowań, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym drobne błędy 
językowe lub/i fonetyczne, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat wyglądu 
zewnętrznego, cech charakteru, 
umiejętności, zainteresowań, opowiada 
o czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i plany 
na przyszłość, opisuje upodobania, 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat wyglądu zewnętrznego, cech 
charakteru, umiejętności, zainteresowań, 
opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
osób mogących stanowić autorytet; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz list formalny, 
gdzie prezentuje i uzasadnia swoją 
opinię na temat osób mogących 
stanowić autorytet; popełnia nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie prezentuje i uzasadnia 
swoją opinię na temat osób mogących 
stanowić autorytet; popełniane przy tym 
dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz list formalny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoją opinię na temat osób 
mogących stanowić autorytet; popełnia 
przy tym poważne błędy w formie i stylu 
oraz liczne błędy językowe i 
ortograficzne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania; 
proponuje i reaguje na propozycje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia; popełnia przy 
tym błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania; proponuje i 
reaguje na propozycje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 
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Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku polskim 
zgodnie z informacjami z tekstów w 
języku angielskim, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz parafrazuje zdania i przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku polskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w języku 
angielskim, tłumaczy fragmenty zdań 
na język angielski oraz parafrazuje 
zdania i przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku polskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w 
języku angielskim, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski oraz parafrazuje 
zdania i przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku polskim zgodnie z informacjami 
z tekstu w języku angielskim, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski oraz 
parafrazuje zdania i przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 2 Miejsce zamieszkania 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2: Miejsce 
zamieszkania (w tym, m.in. 
pomieszczenia i ich wyposażenie, 
rodzaje domów i mieszkań, prace 
domowe, wynajmowanie i zakup 
mieszkania i domu, przeprowadzka, 
architektura), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy present perfect simple i 
present perfect continuous; a także 
zaimki nieokreślone, przyimki 
położenia oraz czasowniki złożone 
z partykułami up i down. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2: Miejsce zamieszkania (w 
tym, m.in. pomieszczenia i ich 
wyposażenie, rodzaje domów i 
mieszkań, prace domowe, 
wynajmowanie i zakup mieszkania i 
domu, przeprowadzka, architektura), 
jak również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: czasy present perfect simple 
i present perfect continuous; a także 
zaimki nieokreślone, przyimki 
położenia oraz czasowniki złożone z 
partykułami up i down. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
2: Miejsce zamieszkania (w tym, m.in. 
pomieszczenia i ich wyposażenie, 
rodzaje domów i mieszkań, prace 
domowe, wynajmowanie i zakup 
mieszkania i domu, przeprowadzka, 
architektura), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect simple i present perfect 
continuous; a także zaimki 
nieokreślone, przyimki położenia oraz 
czasowniki złożone z partykułami up i 
down. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 2: 
Miejsce zamieszkania (w tym, m.in. 
pomieszczenia i ich wyposażenie, 
rodzaje domów i mieszkań, prace 
domowe, wynajmowanie i zakup 
mieszkania i domu, przeprowadzka, 
architektura), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect simple i present perfect 
continuous; a także zaimki nieokreślone, 
przyimki położenia oraz czasowniki 
złożone z partykułami up i down. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentów 
wypowiedzi oraz intencje nadawcy, 
a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany 
miejsca zamieszkania oraz 
urządzania domu lub mieszkania. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi lub 
fragmentów wypowiedzi oraz intencje 
nadawcy, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany miejsca 
zamieszkania oraz urządzania domu 
lub mieszkania. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentów wypowiedzi 
oraz intencje nadawcy, a także znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany miejsca 
zamieszkania oraz urządzania domu lub 
mieszkania. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi 
lub fragmentów wypowiedzi oraz intencje 
nadawcy, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany miejsca 
zamieszkania oraz urządzania domu lub 
mieszkania. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 
 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
nastawienie autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wyglądu i wyposażenia 
domu, urządzenia pokoju i 
mieszkania oraz wykonywania prac 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, a także 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wyglądu i 
wyposażenia domu, urządzenia 
pokoju i mieszkania oraz 
wykonywania prac domowych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
nastawienie autora tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, a także znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wyglądu i wyposażenia 
domu, urządzenia pokoju i mieszkania 
oraz wykonywania prac domowych 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, a 
także znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wyglądu i 
wyposażenia domu, urządzenia pokoju i 
mieszkania oraz wykonywania prac 
domowych 
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domowych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat wymarzonego miejsca 
zamieszkania, urządzania domu lub 
mieszkania, wynajmowania domu 
lub mieszkania i przeprowadzki oraz 
prac domowych i utrzymywania 
porządku; opisuje miejsca, 
opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia marzenia i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy wyraża 
pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość, przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
wymarzonego miejsca zamieszkania, 
urządzania domu lub mieszkania, 
wynajmowania domu lub mieszkania i 
przeprowadzki oraz prac domowych i 
utrzymywania porządku; opisuje 
miejsca, opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia marzenia i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
wymarzonego miejsca zamieszkania, 
urządzania domu lub mieszkania, 
wynajmowania domu lub mieszkania i 
przeprowadzki oraz prac domowych i 
utrzymywania porządku; opisuje 
miejsca, opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia marzenia i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełniane błędy językowe i 
fonetyczne w pewnym stopniu zakłócają 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat wymarzonego miejsca 
zamieszkania, urządzania domu lub 
mieszkania, wynajmowania domu lub 
mieszkania i przeprowadzki oraz prac 
domowych i utrzymywania porządku; 
opisuje miejsca, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia marzenia i 
plany na przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wpis na blogu 
oraz list formalny, gdzie opisuje 
miejsca, przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
uczucia, prezentuje i uzasadnia 
swoje opinie na temat urządzania 
miejsca zamieszkania oraz 
zamieszkiwania w akademiku; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe lub błędy zapisu nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wpis na blogu oraz list 
formalny, gdzie opisuje miejsca, 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża uczucia, 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie 
na temat urządzania miejsca 
zamieszkania oraz zamieszkiwania w 
akademiku; popełnia przy tym 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wpis na blogu oraz list 
formalny, gdzie opisuje miejsca, 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża uczucia, prezentuje 
i uzasadnia swoje opinie na temat 
urządzania miejsca zamieszkania oraz 
zamieszkiwania w akademiku; 
popełniane przy tym dość liczne błędy 
językowe i błędy zapisu w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze 
wpis na blogu oraz list formalny, gdzie 
opisuje miejsca, przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
uczucia, prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie na temat urządzania miejsca 
zamieszkania oraz zamieszkiwania w 
akademiku; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
miejsca zamieszkania; stosuje 

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
miejsca zamieszkania; stosuje zwroty 

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
miejsca zamieszkania; stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe; popełnia przy 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie i pyta o 
opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania; zachęca, 
proponuje i reaguje na propozycje; pyta 
o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie miejsca zamieszkania; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe; popełnia 
przy tym liczne błędy językowe, które w 
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zwroty i formy grzecznościowe.  i formy grzecznościowe.  tym błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje  Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstów w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz parafrazuje zdania i przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz parafrazuje zdania i 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku angielskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz parafrazuje zdania i 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz parafrazuje zdania i 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 3 Edukacja 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3: Edukacja: 
(w tym, m.in. przedmioty szkolne, 
nauka, zajęcia pozaszkolne, 
miejsca w szkole, życie szkoły, 
studia wyższe, system oświaty, 
nauka przez całe życie, przybory 
szkolne, oceny), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy przeszłe, konstrukcja used to; 
a także przymiotniki zakończone –
ing lub –ed oraz czasowniki złożone 
ze stay. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3: Edukacja: (w tym, m.in. 
przedmioty szkolne, nauka, zajęcia 
pozaszkolne, miejsca w szkole, życie 
szkoły, studia wyższe, system 
oświaty, nauka przez całe życie, 
przybory szkolne, oceny), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy przeszłe, konstrukcja used to; a 
także przymiotniki zakończone –ing 
lub –ed oraz czasowniki złożone ze 
stay. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
3: Edukacja: (w tym, m.in. przedmioty 
szkolne, nauka, zajęcia pozaszkolne, 
miejsca w szkole, życie szkoły, studia 
wyższe, system oświaty, nauka przez 
całe życie, przybory szkolne, oceny), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasy przeszłe, konstrukcja used to; 
a także przymiotniki zakończone –ing 
lub –ed oraz czasowniki złożone ze 
stay.. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 3: 
Edukacja: (w tym, m.in. przedmioty 
szkolne, nauka, zajęcia pozaszkolne, 
miejsca w szkole, życie szkoły, studia 
wyższe, system oświaty, nauka przez 
całe życie, przybory szkolne, oceny), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasy przeszłe, konstrukcja used to; 
a także przymiotniki zakończone –ing lub 
–ed oraz czasowniki złożone ze stay.. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących edukacji – w tym: 
różnych form zajęć lekcyjnych oraz 
projektów szkolnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących edukacji 
– w tym: różnych form zajęć 
lekcyjnych oraz projektów szkolnych 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących edukacji – w tym: różnych 
form zajęć lekcyjnych oraz projektów 
szkolnych. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących edukacji – 
w tym: różnych form zajęć lekcyjnych 
oraz projektów szkolnych. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 
 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących edukacji – 
w tym niezwykłej szkoły oraz 
wybitnego nauczyciela. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących edukacji – w tym 
niezwykłej szkoły oraz wybitnego 
nauczyciela. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących edukacji – w tym 
niezwykłej szkoły oraz wybitnego 
nauczyciela. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących edukacji – w tym 
niezwykłej szkoły oraz wybitnego 
nauczyciela. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat systemu edukacji, uczenia 
się, egzaminów, życia szkoły; 
opisuje ludzi, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
opisuje uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
systemu edukacji, uczenia się, 
egzaminów, życia szkoły; opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje uczucia i emocje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat systemu 
edukacji, uczenia się, egzaminów, życia 
szkoły; opisuje ludzi, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat systemu edukacji, uczenia się, 
egzaminów, życia szkoły; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje uczucia i emocje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; popełnia przy tym liczne błędy 
językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu oraz artykuł publicystyczny, 
gdzie prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat systemu 
edukacji oraz przystępowania się do 
egzaminów, opowiada o 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i opisuje uczucia i emocje; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu oraz 
artykuł publicystyczny, gdzie 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat systemu edukacji 
oraz przystępowania się do 
egzaminów, opowiada o 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje; popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu 
oraz artykuł publicystyczny, gdzie 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat systemu edukacji oraz 
przystępowania się do egzaminów, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; popełniane 
przy tym dość liczne błędy językowe i 
błędy zapisu w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze 
wypowiedź na blogu oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat systemu edukacji oraz 
przystępowania się do egzaminów, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; popełnia przy 
tym poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania; 
zachęca, proponuje i reaguje na 
propozycje; pyta o radę i udziela 
rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
edukacji.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i pyta o opinie, zgadza 
się lub nie z opiniami innych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
edukacji..  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania; zachęca, 
proponuje i reaguje na propozycje; pyta 
o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące edukacji.. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i pyta o opinie, zgadza się lub nie 
z opiniami innych; wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania; 
zachęca, proponuje i reaguje na 
propozycje; pyta o radę i udziela rady; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące edukacji. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie 
z informacjami z tekstu napisanym 
tym w języku, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski oraz 
przekazuje w języku angielskim 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstu napisanym tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu napisanym tym w 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstu napisanym tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
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informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 4 Praca 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4: Praca (w 
tym, m.in. Zawody, czynności i 
obowiązki, świat pracy, wybór 
zawodu i poszukiwanie pracy, 
miejsce pracy, warunki pracy i 
zatrudnienia, brak pracy, mobilność 
zawodowa), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy 
present perfect, present perfect 
continuous i past simple oraz 
wyrażenia określające ilość. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4: Praca (w tym, m.in. 
Zawody, czynności i obowiązki, świat 
pracy, wybór zawodu i poszukiwanie 
pracy, miejsce pracy, warunki pracy i 
zatrudnienia, brak pracy, mobilność 
zawodowa), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect, present perfect continuous i 
past simple oraz wyrażenia 
określające ilość. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
4: Praca (w tym, m.in. Zawody, 
czynności i obowiązki, świat pracy, 
wybór zawodu i poszukiwanie pracy, 
miejsce pracy, warunki pracy i 
zatrudnienia, brak pracy, mobilność 
zawodowa), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect, present perfect continuous i 
past simple oraz wyrażenia określające 
ilość. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 4: Praca 
(w tym, m.in. Zawody, czynności i 
obowiązki, świat pracy, wybór zawodu i 
poszukiwanie pracy, miejsce pracy, 
warunki pracy i zatrudnienia, brak pracy, 
mobilność zawodowa), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy present perfect, present perfect 
continuous i past simple oraz wyrażenia 
określające ilość. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
różnych zawodów, poszukiwania 
pracy oraz warunków zatrudnienia i 
atmosfery w miejscu pracy. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
zawodów, poszukiwania pracy oraz 
warunków zatrudnienia i atmosfery w 
miejscu pracy. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących różnych zawodów, 
poszukiwania pracy oraz warunków 
zatrudnienia i atmosfery w miejscu 
pracy. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi, 
a także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
zawodów, poszukiwania pracy oraz 
warunków zatrudnienia i atmosfery w 
miejscu pracy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 
 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu oraz intencje autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, odróżnia informacje o 
faktach od opinii, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych form zatrudnienia, miejsc i 
warunków wykonywania, pracy. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu oraz intencje 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących różnych form 
zatrudnienia, miejsc i warunków 
wykonywania, pracy. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
intencje autora tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych form zatrudnienia, miejsc i 
warunków wykonywania, pracy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
intencje autora tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych form zatrudnienia, miejsc i 
warunków wykonywania, pracy 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat zawodów i związanych z nimi 
czynności i obowiązków, 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
zawodów i związanych z nimi 
czynności i obowiązków, 

Uczeń wypowiada się na temat 
zawodów i związanych z nimi czynności 
i obowiązków, poszukiwania pracy, 
planów zawodowych warunków i 
atmosfery pracy; opisuje ludzi, miejsca i 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, wypowiada się na temat zawodów 
i związanych z nimi czynności i 
obowiązków, poszukiwania pracy, 
planów zawodowych warunków i 
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poszukiwania pracy, planów 
zawodowych warunków i atmosfery 
pracy; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

poszukiwania pracy, planów 
zawodowych warunków i atmosfery 
pracy; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; popełnia przy tym 
drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; popełniane błędy 
językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

atmosfery pracy; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; popełnia przy tym 
liczne błędy językowe i fonetyczne, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie opisuje ludzi, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża uczucia i 
emocje, prezentuje i uzasadnia 
swoje opinie i odnosi się do opinii 
innych osób na temat różnych form 
pracy, w tym pracy wykonywanej w 
czasie wakacji; sporadycznie 
popełnione błędy językowe lub 
błędy zapisu nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz list formalny, 
gdzie opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża uczucia i 
emocje, prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie i odnosi się do opinii innych 
osób na temat różnych form pracy, w 
tym pracy wykonywanej w czasie 
wakacji; popełnia przy tym nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie opisuje ludzi, opowiada 
o czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i plany 
na przyszłość, wyraża uczucia i emocje, 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
odnosi się do opinii innych osób na 
temat różnych form pracy, w tym pracy 
wykonywanej w czasie wakacji; 
popełniane przy tym dość liczne błędy 
językowe i błędy zapisu w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz list formalny, gdzie opisuje 
ludzi, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża uczucia i emocje, 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
odnosi się do opinii innych osób na 
temat różnych form pracy, w tym pracy 
wykonywanej w czasie wakacji; popełnia 
przy tym poważne błędy w formie i stylu 
oraz liczne błędy językowe i 
ortograficzne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: przedstawia się, 
wyraża swoje opinie i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania i 
preferencje; pyta o radę i udziela 
rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
obowiązków zawodowych, 
warunków zatrudnienia, 
poszukiwania pracy, itp.; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: przedstawia się, 
wyraża swoje opinie i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania i preferencje; 
pyta o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie obowiązków zawodowych, 
warunków zatrudnienia, poszukiwania 
pracy, itp.; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
przedstawia się, wyraża swoje opinie i 
pyta o opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania i preferencje; 
pyta o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie obowiązków zawodowych, 
warunków zatrudnienia, poszukiwania 
pracy, itp.; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe; popełnia przy tym 
błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: przedstawia się, wyraża 
swoje opinie i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania i preferencje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
obowiązków zawodowych, warunków 
zatrudnienia, poszukiwania pracy, itp.; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstów w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku angielskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
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materiałach wizualnych. materiałach wizualnych. materiałach wizualnych. materiałach wizualnych. 

Rozdział 5 Życie prywatne 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5: Życie 
prywatne: (w tym, m.in. czynności 
życia codziennego, określanie 
czasu, spędzanie czasu wolnego, 
styl życia, święta i uroczystości, 
rodzina, znajomi i przyjaciele, 
konflikty i problemy, małżeństwo i 
związki), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: Czasy 
przyszłe; przyimki miejsca i czasu, 
określanie czasu. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5: Życie prywatne: (w tym, 
m.in. czynności życia codziennego, 
określanie czasu, spędzanie czasu 
wolnego, styl życia, święta i 
uroczystości, rodzina, znajomi i 
przyjaciele, konflikty i problemy, 
małżeństwo i związki), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
Czasy przyszłe; przyimki miejsca i 
czasu, określanie czasu. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
5: Życie prywatne: (w tym, m.in. 
czynności życia codziennego, 
określanie czasu, spędzanie czasu 
wolnego, styl życia, święta i 
uroczystości, rodzina, znajomi i 
przyjaciele, konflikty i problemy, 
małżeństwo i związki), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
Czasy przyszłe; przyimki miejsca i 
czasu, określanie czasu. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 5: Życie 
prywatne: (w tym, m.in. czynności życia 
codziennego, określanie czasu, 
spędzanie czasu wolnego, styl życia, 
święta i uroczystości, rodzina, znajomi i 
przyjaciele, konflikty i problemy, 
małżeństwo i związki), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
Czasy przyszłe; przyimki miejsca i czasu, 
określanie czasu. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa kontekst 
wypowiedzi i znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących życia prywatnego – w 
tym: rytuałów związanych ze snem 
oraz tradycji dotyczących 
najdłuższej nocy w roku. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa kontekst wypowiedzi i 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących życia 
prywatnego – w tym: rytuałów 
związanych ze snem oraz tradycji 
dotyczących najdłuższej nocy w roku. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa kontekst 
wypowiedzi i znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących życia prywatnego – w tym: 
rytuałów związanych ze snem oraz 
tradycji dotyczących najdłuższej nocy w 
roku. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa kontekst wypowiedzi i 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących życia 
prywatnego – w tym: rytuałów 
związanych ze snem oraz tradycji 
dotyczących najdłuższej nocy w roku. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 
 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących życia 
prywatnego – w tym relacji z 
przyjaciółmi i znajomymi oraz zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących życia prywatnego – w 
tym relacji z przyjaciółmi i znajomymi 
oraz zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących życia prywatnego 
– w tym relacji z przyjaciółmi i 
znajomymi oraz zajęć wykonywanych w 
czasie wolnym. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących życia prywatnego 
– w tym relacji z przyjaciółmi i znajomymi 
oraz zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat relacji międzyludzkich, 
przyjaźni i konfliktów, spędzania 
czasu wolnego i stylu życia; opisuje 
ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
relacji międzyludzkich, przyjaźni i 
konfliktów, spędzania czasu wolnego i 
stylu życia; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 

Uczeń wypowiada się na temat relacji 
międzyludzkich, przyjaźni i konfliktów, 
spędzania czasu wolnego i stylu życia; 
opisuje ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat relacji międzyludzkich, przyjaźni i 
konfliktów, spędzania czasu wolnego i 
stylu życia; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, uczucia 
i emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
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fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
opisuje upodobania, uczucia i 
emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, ustosunkowuje się 
do opinii innych osób oraz 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

przeszłości, opisuje upodobania, 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób oraz 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

ustosunkowuje się do opinii innych osób 
oraz przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełniane błędy językowe i 
fonetyczne w pewnym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

opinie i poglądy, ustosunkowuje się do 
opinii innych osób oraz przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu oraz rozprawkę, gdzie 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie 
i poglądy na temat zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym; 
opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje, marzenia i 
plany na przyszłość oraz 
przypuszczenia dotyczące 
przyszłości, stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; sporadycznie 
popełnione błędy językowe, 
ortograficzne lub interpunkcyjne nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu oraz 
rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym; opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje, marzenia i plany 
na przyszłość oraz przypuszczenia 
dotyczące przyszłości, stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu 
oraz rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym; opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje, marzenia i plany 
na przyszłość oraz przypuszczenia 
dotyczące przyszłości, stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na blogu oraz rozprawkę, 
gdzie prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym; opisuje 
ludzi, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje, 
marzenia i plany na przyszłość oraz 
przypuszczenia dotyczące przyszłości, 
stawia tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; popełnia 
przy tym poważne błędy w formie i stylu 
oraz liczne błędy językowe i 
ortograficzne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje, 
wyraża prośbę; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące życia prywatnego.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
pragnienia i preferencje; zachęca, 
proponuje, wyraża prośbę; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące życia prywatnego.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i preferencje; 
zachęca, proponuje, wyraża prośbę; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące życia 
prywatnego. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje, wyraża 
prośbę; uzyskuje i przekazuje informacje 
i wyjaśnienia dotyczące życia 
prywatnego. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie odpowiada w 
języku angielskim na pytania 
zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
odpowiada w języku angielskim na 
pytania zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, odpowiada w języku 
angielskim na pytania zgodnie z 
informacjami z wypowiedzi w tym w 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy odpowiada w języku angielskim na 
pytania zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 6 Żywienie 
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CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6: Żywienie 
(w tym, m.in. Artykuły spożywcze, 
określanie ilości, gotowanie, 
opisywanie potraw i smaków, 
posiłki, w restauracji, nawyki 
żywieniowe i diety, zaburzenia 
odżywiania), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje czasownikowe; 
wyrażenia: so i such, in order to, so 
as to; przymotniki o podwójnym 
znaczeniu oraz wyrażenia 
określające ilość produktów 
spożywczych. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6: Żywienie (w tym, m.in. 
Artykuły spożywcze, określanie ilości, 
gotowanie, opisywanie potraw i 
smaków, posiłki, w restauracji, nawyki 
żywieniowe i diety, zaburzenia 
odżywiania), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: konstrukcje 
czasownikowe; wyrażenia: so i such, 
in order to, so as to; przymotniki o 
podwójnym znaczeniu oraz wyrażenia 
określające ilość produktów 
spożywczych. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
6: Żywienie (w tym, m.in. Artykuły 
spożywcze, określanie ilości, 
gotowanie, opisywanie potraw i 
smaków, posiłki, w restauracji, nawyki 
żywieniowe i diety, zaburzenia 
odżywiania), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: konstrukcje 
czasownikowe; wyrażenia: so i such, in 
order to, so as to; przymotniki o 
podwójnym znaczeniu oraz wyrażenia 
określające ilość produktów 
spożywczych ć. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 6: 
Żywienie (w tym, m.in. Artykuły 
spożywcze, określanie ilości, gotowanie, 
opisywanie potraw i smaków, posiłki, w 
restauracji, nawyki żywieniowe i diety, 
zaburzenia odżywiania), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje czasownikowe; wyrażenia: 
so i such, in order to, so as to; 
przymotniki o podwójnym znaczeniu oraz 
wyrażenia określające ilość produktów 
spożywczych. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
różnych posiłków i sposobów ich 
przygotowywania. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
posiłków i sposobów ich 
przygotowywania. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących różnych posiłków i 
sposobów ich przygotowywania. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi, 
a także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
posiłków i sposobów ich 
przygotowywania. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, przyrządzania potraw 
oraz niezwykłej restauracji. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących nawyków 
żywieniowych, upodobań kulinarnych, 
przyrządzania potraw oraz niezwykłej 
restauracji. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących nawyków żywieniowych, 
upodobań kulinarnych, przyrządzania 
potraw oraz niezwykłej restauracji. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, przyrządzania potraw oraz 
niezwykłej restauracji. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat nawyków żywieniowych, 
upodobań kulinarnych, posiłków i 
ich przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, posiłków i ich 
przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 

Uczeń wypowiada się na temat 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, posiłków i ich 
przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia sposób postepowania oraz 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat nawyków żywieniowych, 
upodobań kulinarnych, posiłków i ich 
przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia sposób postepowania oraz 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
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poglądy, przedstawia sposób 
postepowania oraz wady i zalety 
rożnych rozwiązań; ewentualnie 
popełnione błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

przedstawia sposób postepowania 
oraz wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełnia przy tym drobne błędy 
językowe lub/i fonetyczne, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu zakłócają 
zrozumienie wypowiedzi. 

popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
zakłócają zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia sposób postępowania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat organizowania przyjęć oraz 
przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; sporadycznie popełnione 
błędy językowe lub błędy zapisu nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz rozprawkę, 
gdzie opisuje ludzi, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia sposób postępowania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat organizowania przyjęć oraz 
przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia sposób postępowania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat organizowania przyjęć oraz 
przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia sposób 
postępowania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat organizowania przyjęć 
oraz przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 
pragnienia; pyta o radę i udziela 
rady; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
upodobań kulinarnych, nawyków 
żywieniowych i przyrządzania 
posiłków.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia; pyta o radę i 
udziela rady; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
upodobań kulinarnych, nawyków 
żywieniowych i przyrządzania 
posiłków.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia; 
pyta o radę i udziela rady; proponuje i 
reaguje na propozycje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie upodobań kulinarnych, 
nawyków żywieniowych i przyrządzania 
posiłków; popełnia przy tym błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, preferencje i 
pragnienia; pyta o radę i udziela rady; 
proponuje i reaguje na propozycje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie upodobań 
kulinarnych, nawyków żywieniowych i 
przyrządzania posiłków; popełnia przy 
tym liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstów w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku angielskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 7 Zakupy i usługi 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7: Zakupy i 
usługi: (w tym, m.in. Sklepy i 
towary, kupowanie ubrań, 
sprzedawanie i kupowanie, środki 
płatnicze, okazje i oferty specjalne, 
składanie reklamacji, korzystanie z 
usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
strona bierna oraz konstrukcja have 
something done. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7: Zakupy i usługi: (w tym, 
m.in. Sklepy i towary, kupowanie 
ubrań, sprzedawanie i kupowanie, 
środki płatnicze, okazje i oferty 
specjalne, składanie reklamacji, 
korzystanie z usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: strona bierna 
oraz konstrukcja have something 
done. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
7: Zakupy i usługi: (w tym, m.in. Sklepy i 
towary, kupowanie ubrań, sprzedawanie 
i kupowanie, środki płatnicze, okazje i 
oferty specjalne, składanie reklamacji, 
korzystanie z usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: strona bierna 
oraz konstrukcja have something done. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 7: 
Zakupy i usługi: (w tym, m.in. Sklepy i 
towary, kupowanie ubrań, sprzedawanie 
i kupowanie, środki płatnicze, okazje i 
oferty specjalne, składanie reklamacji, 
korzystanie z usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: strona bierna 
oraz konstrukcja have something done. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, odróżnia informacje o 
faktach od opinii i znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
robienia zakupów i korzystania z 
usług. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa intencje nadawcy wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od 
opinii i znajduje określone informacje 
w wypowiedziach dotyczących 
robienia zakupów i korzystania z 
usług. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii i znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących robienia zakupów i 
korzystania z usług. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, odróżnia informacje o 
faktach od opinii i znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących robienia zakupów i 
korzystania z usług. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 
 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu oraz intencje autora, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonej 
kolejności oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących robienia 
zakupów i korzystania z usług – w 
tym kupowania i wymiany ubrań 
oraz tworzenia i sprzedaży gier 
komputerowych. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu oraz 
intencje autora, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w określonej 
kolejności oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących robienia 
zakupów i korzystania z usług – w tym 
kupowania i wymiany ubrań oraz 
tworzenia i sprzedaży gier 
komputerowych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu oraz intencje autora, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonej kolejności oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących robienia zakupów 
i korzystania z usług – w tym kupowania 
i wymiany ubrań oraz tworzenia i 
sprzedaży gier komputerowych. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu oraz 
intencje autora, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w określonej 
kolejności oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących robienia zakupów i 
korzystania z usług – w tym kupowania i 
wymiany ubrań oraz tworzenia i 
sprzedaży gier komputerowych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat robienia zakupów i 
korzystania z usług; opisuje ludzi i 
miejsca, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i opisuje uczucia 
i emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, ustosunkowuje się 
do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
robienia zakupów i korzystania z 
usług; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 

Uczeń wypowiada się na temat robienia 
zakupów i korzystania z usług; opisuje 
ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, ustosunkowuje się do 
opinii innych osób, a także przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu wpływają na 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat robienia zakupów i korzystania z 
usług; opisuje ludzi i miejsca, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
ustosunkowuje się do opinii innych osób, 
a także przedstawia wady i zalety 
rożnych rozwiązań; popełnia przy tym 
liczne błędy językowe i fonetyczne, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
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rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

właściwe zrozumienie wypowiedzi. właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu oraz rozprawkę, gdzie 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie 
i poglądy na temat robienia 
zakupów, korzystania z usług, 
sklepów i centrów handlowych; 
opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu oraz 
rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat robienia zakupów, korzystania z 
usług, sklepów i centrów handlowych; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu 
oraz rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat robienia zakupów, korzystania z 
usług, sklepów i centrów handlowych; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na blogu oraz rozprawkę, 
gdzie prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat robienia 
zakupów, korzystania z usług, sklepów i 
centrów handlowych; opisuje miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące robienia 
zakupów i korzystania z usług.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
pragnienia i preferencje; zachęca, 
proponuje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
robienia zakupów i korzystania z 
usług.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i preferencje; 
zachęca, proponuje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące robienia zakupów i 
korzystania z usług. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące robienia zakupów 
i korzystania z usług. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
tekście w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście napisanym w tym 
w języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekście w tym 
w języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście w tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 8 Podróżowanie i turystyka 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8: 
Podróżowanie i turystyka (w tym, 
m.in. wakacje, formy 
zakwaterowania, orientacja w 
terenie, środki transportu, ruch 
uliczny, awarie i wypadki w podróży, 
bezpieczeństwo w podróży), jak 
również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania warunkowe 
(zerowy, pierwszy i drugi tryb 
warunkowy), a także zaimki either i 
neither, every i each, both, another i 
other oraz przyimki ruchu i 
rzeczowniki złożone. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8: Podróżowanie i turystyka 
(w tym, m.in. wakacje, formy 
zakwaterowania, orientacja w terenie, 
środki transportu, ruch uliczny, awarie 
i wypadki w podróży, bezpieczeństwo 
w podróży), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: zdania 
warunkowe (zerowy, pierwszy i drugi 
tryb warunkowy), a także zaimki either 
i neither, every i each, both, another i 
other oraz przyimki ruchu i 
rzeczowniki złożone. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
8: Podróżowanie i turystyka (w tym, 
m.in. wakacje, formy zakwaterowania, 
orientacja w terenie, środki transportu, 
ruch uliczny, awarie i wypadki w 
podróży, bezpieczeństwo w podróży), 
jak również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania warunkowe (zerowy, 
pierwszy i drugi tryb warunkowy), a 
także zaimki either i neither, every i 
each, both, another i other oraz przyimki 
ruchu i rzeczowniki złożone. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 8: 
Podróżowanie i turystyka (w tym, m.in. 
wakacje, formy zakwaterowania, 
orientacja w terenie, środki transportu, 
ruch uliczny, awarie i wypadki w 
podróży, bezpieczeństwo w podróży), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: zdania warunkowe (zerowy, 
pierwszy i drugi tryb warunkowy), a także 
zaimki either i neither, every i each, both, 
another i other oraz przyimki ruchu i 
rzeczowniki złożone. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
fragmentu wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
podróżowania, w tym 
zakwaterowania w hotelu oraz 
różnych sposobów transportu. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
podróżowania, w tym zakwaterowania 
w hotelu oraz różnych sposobów 
transportu. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
fragmentu wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących podróżowania, w tym 
zakwaterowania w hotelu oraz różnych 
sposobów transportu. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących podróżowania, w tym 
zakwaterowania w hotelu oraz różnych 
sposobów transportu. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących podróżowania 
i turystyki, w tym podróży przez 
pustynię oraz nurkowania. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentów 
tekstu oraz nastawienie autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących podróżowania i turystyki, 
w tym podróży przez pustynię oraz 
nurkowania. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących podróżowania i turystyki, w 
tym podróży przez pustynię oraz 
nurkowania. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentów 
tekstu oraz nastawienie autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
podróżowania i turystyki, w tym podróży 
przez pustynię oraz nurkowania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat rożnych sposobów 
podróżowania i spędzania wakacji 
oraz wyjazdu weekendowego; 
opisuje ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
rożnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji oraz wyjazdu 
weekendowego; opisuje ludzi i 
miejsca, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat rożnych 
sposobów podróżowania i spędzania 
wakacji oraz wyjazdu weekendowego; 
opisuje ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; popełniane błędy 
językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat rożnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji oraz wyjazdu 
weekendowego; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
zakłócają zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach 
i doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat 
wyboru miejsca i sposobu 
spędzania wakacji oraz niezwykłej 
podroży; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; sporadycznie popełnione 
błędy językowe lub błędy zapisu nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz rozprawkę, 
gdzie opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat wyboru 
miejsca i sposobu spędzania wakacji 
oraz niezwykłej podroży; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy 
tym nieliczne błędy językowe i/lub 
zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat wyboru miejsca i sposobu 
spędzania wakacji oraz niezwykłej 
podroży; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz rozprawkę, gdzie opisuje 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat wyboru 
miejsca i sposobu spędzania wakacji 
oraz niezwykłej podroży; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 
pragnienia; pyta o radę i udziela 
rady; wyraża prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia prośby, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie różnych 
sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji; stosuje formy i 
zwroty grzecznościowe.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia; pyta o radę i 
udziela rady; wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę spełnienia prośby, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie różnych 
sposobów podróżowania i spędzania 
wakacji; stosuje formy i zwroty 
grzecznościowe.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia; 
pyta o radę i udziela rady; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
różnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji; stosuje formy i 
zwroty grzecznościowe; popełnia przy 
tym błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, preferencje i 
pragnienia; pyta o radę i udziela rady; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
różnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji; stosuje formy i 
zwroty grzecznościowe; popełnia przy 
tym liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami z wypowiedzi w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 9 Kultura 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 9: Kultura: (w 
tym, m.in. Film, literatura, muzyka i 
sztuki sceniczne, sztuki wizualne, 
uczestnictwo w kulturze, media, 
programy telewizyjne, komunikacja 
w Internecie, tradycje i zwyczaje, 
prawa autorskie), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, pytania 
pośrednie oraz czasowniki złożone 
z partykułą out. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 9: Kultura: (w tym, m.in. 
Film, literatura, muzyka i sztuki 
sceniczne, sztuki wizualne, 
uczestnictwo w kulturze, media, 
programy telewizyjne, komunikacja w 
Internecie, tradycje i zwyczaje, prawa 
autorskie), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasowniki 
modalne, pytania pośrednie oraz 
czasowniki złożone z partykułą out. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
9: Kultura: (w tym, m.in. Film, literatura, 
muzyka i sztuki sceniczne, sztuki 
wizualne, uczestnictwo w kulturze, 
media, programy telewizyjne, 
komunikacja w Internecie, tradycje i 
zwyczaje, prawa autorskie), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, pytania pośrednie 
oraz czasowniki złożone z partykułą out. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 9: 
Kultura: (w tym, m.in. Film, literatura, 
muzyka i sztuki sceniczne, sztuki 
wizualne, uczestnictwo w kulturze, 
media, programy telewizyjne, 
komunikacja w Internecie, tradycje i 
zwyczaje, prawa autorskie), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, pytania pośrednie 
oraz czasowniki złożone z partykułą out. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa myśl główną oraz 
intencje nadawcy wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje 
w wypowiedziach dotyczących 
uczestniczenia w kulturze, 
twórczości artystycznej oraz 
ulubionych filmów. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
uczestniczenia w kulturze, twórczości 
artystycznej oraz ulubionych filmów. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa myśl główną 
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
uczestniczenia w kulturze, twórczości 
artystycznej oraz ulubionych filmów. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących uczestniczenia w kulturze, 
twórczości artystycznej oraz ulubionych 
filmów. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 
 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu oraz 
intencje autora; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych – w tym dotyczących 
festiwalu teatralnego, konkursu 
talentów oraz powieści graficznych. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu oraz intencje autora; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych – w tym 
dotyczących festiwalu teatralnego, 
konkursu talentów oraz powieści 
graficznych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu oraz 
intencje autora; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych – w tym dotyczących 
festiwalu teatralnego, konkursu talentów 
oraz powieści graficznych. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu oraz intencje autora; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych – w tym 
dotyczących festiwalu teatralnego, 
konkursu talentów oraz powieści 
graficznych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat różnych sposobów 
uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
ustosunkowuje się do opinii innych 
osób, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
różnych sposobów uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych; opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat różnych 
sposobów uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych; opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełniane błędy językowe i 
fonetyczne w pewnym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat różnych sposobów uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych; opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz artykuł 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na forum internetowym oraz 
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wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
forum internetowym oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę 
ludową; opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
uczucia i emocje; sporadycznie 
popełnione błędy językowe, 
ortograficzne lub interpunkcyjne nie 
zaburzają komunikacji.  

styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę 
ludową; opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża uczucia i emocje; 
popełnia nieliczne błędy językowe 
i/lub zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę ludową; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
uczucia i emocje; popełniane przy tym 
dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

artykuł publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę ludową; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
uczucia i emocje; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
pragnienia i preferencje; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; wyraża prośbę oraz zgodę 
lub odmowę spełnienia prośby; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i preferencje; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
tekście napisanym w tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania, 
wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście napisanym w tym 
w języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania, 
wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekście 
napisanym w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania, wyjaśnia w języku 
polskim lub angielskim znaczenie 
wyrażeń oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście napisanym w tym w 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania, 
wyjaśnia w języku polskim lub angielskim 
znaczenie wyrażeń oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 10 Sport 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 10: Sport (w 
tym, m.in. dyscypliny sportowe, 
uprawianie sportu, pozytywne i 
negatywne skutki uprawiania 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 10: Sport (w tym, m.in. 
dyscypliny sportowe, uprawianie 
sportu, pozytywne i negatywne skutki 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
10: Sport (w tym, m.in. dyscypliny 
sportowe, uprawianie sportu, pozytywne 
i negatywne skutki uprawiania sportu, 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 10: 
Sport (w tym, m.in. dyscypliny sportowe, 
uprawianie sportu, pozytywne i 
negatywne skutki uprawiania sportu, 
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sportu, sportowcy i obiekty 
sportowe, sprzęt sportowy, sporty 
ekstremalne, zawody sportowe, 
sport wyczynowy, problemy 
nowoczesnego sportu), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje z przymiotnikiem i 
przysłówkiem, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków, a 
także wyrazy stosowane do 
łączenia zdań (although, as, 
because, but, despite, however, so, 
therefore, which) oraz czasowniki 
złożone. 

uprawiania sportu, sportowcy i obiekty 
sportowe, sprzęt sportowy, sporty 
ekstremalne, zawody sportowe, sport 
wyczynowy, problemy nowoczesnego 
sportu), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: konstrukcje z 
przymiotnikiem i przysłówkiem, 
stopniowanie przymiotników i 
przysłówków, a także wyrazy 
stosowane do łączenia zdań 
(although, as, because, but, despite, 
however, so, therefore, which) oraz 
czasowniki złożone. 

sportowcy i obiekty sportowe, sprzęt 
sportowy, sporty ekstremalne, zawody 
sportowe, sport wyczynowy, problemy 
nowoczesnego sportu), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje z przymiotnikiem i 
przysłówkiem, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków, a także 
wyrazy stosowane do łączenia zdań 
(although, as, because, but, despite, 
however, so, therefore, which) oraz 
czasowniki złożone. 

sportowcy i obiekty sportowe, sprzęt 
sportowy, sporty ekstremalne, zawody 
sportowe, sport wyczynowy, problemy 
nowoczesnego sportu), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje z przymiotnikiem i 
przysłówkiem, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków, a także 
wyrazy stosowane do łączenia zdań 
(although, as, because, but, despite, 
however, so, therefore, which) oraz 
czasowniki złożone.. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących uprawiania sportu, 
wydarzeń sportowych oraz 
technologii stosowanej w sporcie. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa intencje nadawcy wypowiedzi, 
a także znajduje określone informacje 
i wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz technologii 
stosowanej w sporcie. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących uprawiania 
sportu, wydarzeń sportowych oraz 
technologii stosowanej w sporcie. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących uprawiania sportu, 
wydarzeń sportowych oraz technologii 
stosowanej w sporcie. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, rozpoznaje 
informacje wyrażone pośrednio oraz 
znaczenia przenośne, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących wybitnych sportowców 
oraz uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych amatorsko i 
profesjonalnie. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentów 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje informacje wyrażone 
pośrednio oraz znaczenia przenośne, 
a także znajduje określone informacje 
i wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących wybitnych sportowców 
oraz uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych amatorsko i 
profesjonalnie. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentów tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, rozpoznaje informacje wyrażone 
pośrednio oraz znaczenia przenośne, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
wybitnych sportowców oraz uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych 
amatorsko i profesjonalnie. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentów 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje informacje wyrażone 
pośrednio oraz znaczenia przenośne, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
wybitnych sportowców oraz uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych amatorsko 
i profesjonalnie. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; popełnia 

Uczeń wypowiada się na temat 
uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu zakłócają zrozumienie 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, a 
także przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu zakłócają zrozumienie 
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rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

przy tym drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

wypowiedzi. wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat 
uprawiania sportu amatorsko i 
profesjonalnie; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; sporadycznie 
popełnione błędy językowe lub 
błędy zapisu nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz rozprawkę, 
gdzie opisuje ludzi, przedmioty i 
zjawiska, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach i wydarzeniach z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uprawiania sportu amatorsko i 
profesjonalnie; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy 
tym nieliczne błędy językowe i/lub 
zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat uprawiania 
sportu amatorsko i profesjonalnie; 
stawia tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
popełniane przy tym dość liczne błędy 
językowe i błędy zapisu w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat uprawiania 
sportu amatorsko i profesjonalnie; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 
pragnienia; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia; zachęca, 
proponuje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia; 
zachęca, proponuje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych; popełnia przy tym błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, preferencje i 
pragnienia; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych; popełnia 
przy tym liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania oraz przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami z wypowiedzi w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
parafrazuje zdania oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 11 Zdrowie 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 11: Zdrowie: 
(w tym, m.in. części ciała, organy 
wewnętrzne, choroby i ich objawy, 
samopoczucie, leczenie, urazy i 
pomoc w nagłych wypadkach, 
leczenie szpitalne, 
niepełnosprawność, zdrowy tryb 
życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
mowa zależna, zaimki zwrotne oraz 
wyrazy z przedrostkiem over. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 11: Zdrowie: (w tym, m.in. 
części ciała, organy wewnętrzne, 
choroby i ich objawy, samopoczucie, 
leczenie, urazy i pomoc w nagłych 
wypadkach, leczenie szpitalne, 
niepełnosprawność, zdrowy tryb 
życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
mowa zależna, zaimki zwrotne oraz 
wyrazy z przedrostkiem over. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
11: Zdrowie: (w tym, m.in. części ciała, 
organy wewnętrzne, choroby i ich 
objawy, samopoczucie, leczenie, urazy i 
pomoc w nagłych wypadkach, leczenie 
szpitalne, niepełnosprawność, zdrowy 
tryb życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: mowa zależna, 
zaimki zwrotne oraz wyrazy z 
przedrostkiem over. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 11: 
Zdrowie: (w tym, m.in. części ciała, 
organy wewnętrzne, choroby i ich 
objawy, samopoczucie, leczenie, urazy i 
pomoc w nagłych wypadkach, leczenie 
szpitalne, niepełnosprawność, zdrowy 
tryb życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: mowa zależna, 
zaimki zwrotne oraz wyrazy z 
przedrostkiem over. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, układa informacje w 
określonym porządku, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących kontuzji i innych 
problemów zdrowotnych oraz w 
rozmowie na temat 
niepełnosprawnych modelek. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących kontuzji i 
innych problemów zdrowotnych oraz 
w rozmowie na temat 
niepełnosprawnych modelek. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, układa informacje w 
określonym porządku, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
z informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących kontuzji i innych 
problemów zdrowotnych oraz w 
rozmowie na temat niepełnosprawnych 
modelek. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących kontuzji i innych problemów 
zdrowotnych oraz w rozmowie na temat 
niepełnosprawnych modelek. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentu tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących dbania o 
zdrowie, problemów ze zdrowiem, 
zaburzeń w odżywianiu, 
uzależnienia od Internetu oraz w 
tekście o dziwnym przypadku 
zbiorowej histerii. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentu 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
dbania o zdrowie, problemów ze 
zdrowiem, zaburzeń w odżywianiu, 
uzależnienia od Internetu oraz w 
tekście o dziwnym przypadku 
zbiorowej histerii. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentu tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących dbania o zdrowie, 
problemów ze zdrowiem, zaburzeń w 
odżywianiu, uzależnienia od Internetu 
oraz w tekście o dziwnym przypadku 
zbiorowej histerii. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentu 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących dbania o zdrowie, 
problemów ze zdrowiem, zaburzeń w 
odżywianiu, uzależnienia od Internetu 
oraz w tekście o dziwnym przypadku 
zbiorowej histerii. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat zdrowego stylu życia oraz 
problemów ze zdrowiem; opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
zdrowego stylu życia oraz problemów 
ze zdrowiem; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, a 
także przedstawia wady i zalety 
rożnych rozwiązań; popełnia przy tym 
drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat zdrowego stylu życia oraz 
problemów ze zdrowiem; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, a także przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat zdrowego stylu życia oraz 
problemów ze zdrowiem; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, a 
także przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
artykuł publicystyczny, gdzie wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
na temat objawów chorobowych, 
leczenia oraz chorób 
cywilizacyjnych; opisuje zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat objawów chorobowych, 
leczenia oraz chorób cywilizacyjnych; 
opisuje zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości; 
popełnia nieliczne błędy językowe 
i/lub zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat objawów chorobowych, leczenia 
oraz chorób cywilizacyjnych; opisuje 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze e-
mail oraz artykuł publicystyczny, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat objawów 
chorobowych, leczenia oraz chorób 
cywilizacyjnych; opisuje zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
proponuje; zaprasza; prosi o radę i 
udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące problemów zdrowotnych, 
objawów chorobowych i leczenia 
oraz dbania o zdrowie.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
proponuje; zaprasza; prosi o radę i 
udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące problemów zdrowotnych, 
objawów chorobowych i leczenia oraz 
dbania o zdrowie.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie; proponuje; zaprasza; prosi o 
radę i udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące problemów zdrowotnych, 
objawów chorobowych i leczenia oraz 
dbania o zdrowie. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie; proponuje; 
zaprasza; prosi o radę i udziela rady, a 
także uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące problemów 
zdrowotnych, objawów chorobowych i 
leczenia oraz dbania o zdrowie. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście w języku polskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekstach 
w języku angielskim, odpowiada na 
pytania dotyczące wysłuchanej 
wypowiedzi, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski, parafrazuje 
zdania oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście w języku 
polskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekstach w języku 
angielskim, odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanej wypowiedzi, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście w języku polskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekstach w 
języku angielskim, odpowiada na 
pytania dotyczące wysłuchanej 
wypowiedzi,, tłumaczy fragmenty zdań 
na język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście w języku 
polskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekstach w języku 
angielskim, odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanej wypowiedzi, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 12 Nauka i technika 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 12: Nauka i 
technika: (w tym, m.in. urządzenia i 
ich obsługa, awarie, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, 
dziedziny i ludzie nauki, odkrycia 
naukowe i wynalazki, korzyści i 
zagrożenia wynikające z postępu 
naukowo-technologicznego), jak 
również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania przydawkowe 
definiujące i niedefiniujące; formy 
dzierżawcze; przymiotniki z 
prefiksami im-, in-, ir-, il- i un-; 
idiomy związane z nauką. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 12: Nauka i technika: (w 
tym, m.in. urządzenia i ich obsługa, 
awarie, technologie informacyjno-
komunikacyjne, dziedziny i ludzie 
nauki, odkrycia naukowe i wynalazki, 
korzyści i zagrożenia wynikające z 
postępu naukowo-technologicznego), 
jak również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania przydawkowe 
definiujące i niedefiniujące; formy 
dzierżawcze; przymiotniki z prefiksami 
im-, in-, ir-, il- i un-; idiomy związane z 
nauką. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
12: Nauka i technika: (w tym, m.in. 
urządzenia i ich obsługa, awarie, 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, dziedziny i ludzie nauki, 
odkrycia naukowe i wynalazki, korzyści i 
zagrożenia wynikające z postępu 
naukowo-technologicznego), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: zdania przydawkowe definiujące i 
niedefiniujące; formy dzierżawcze; 
przymiotniki z prefiksami im-, in-, ir-, il- i 
un-; idiomy związane z nauką. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 12: 
Nauka i technika: (w tym, m.in. 
urządzenia i ich obsługa, awarie, 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, dziedziny i ludzie nauki, 
odkrycia naukowe i wynalazki, korzyści i 
zagrożenia wynikające z postępu 
naukowo-technologicznego), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
zdania przydawkowe definiujące i 
niedefiniujące; formy dzierżawcze; 
przymiotniki z prefiksami im-, in-, ir-, il- i 
un-; idiomy związane z nauką. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa myśl główną oraz 
intencje nadawcy wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od 
opinii, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
korzystania z urządzeń 
technicznych i aplikacji na 
smartfony. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących korzystania z urządzeń 
technicznych i aplikacji na smartfony. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od opinii, 
a także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w wypowiedziach dotyczących 
korzystania z urządzeń technicznych i 
aplikacji na smartfony. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących korzystania 
z urządzeń technicznych i aplikacji na 
smartfony. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych aspektów nauki i techniki, 
w tym pracy naukowców. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących różnych 
aspektów nauki i techniki, w tym pracy 
naukowców. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących różnych aspektów 
nauki i techniki, w tym pracy 
naukowców. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w tekstach dotyczących różnych 
aspektów nauki i techniki, w tym pracy 
naukowców. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
korzystania z urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; popełnia przy tym 
drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; popełniane błędy 
językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat korzyści i zagrożeń 
związanych z rozwojem technologii; 
opisuje przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści i zagrożeń 
związanych z rozwojem technologii; 
opisuje przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści i zagrożeń 
związanych z rozwojem technologii; 
opisuje przedmioty i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat korzyści 
i zagrożeń związanych z rozwojem 
technologii; opisuje przedmioty i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 
pragnienia innych osób; zachęca, 
proponuje; wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie, a także 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące różnych 
aspektów nauki i techniki, w tym 
korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia 
innych osób; zachęca, proponuje; 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i 
pyta o opinie, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów nauki i 
techniki, w tym korzystania z 
urządzeń technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia 
innych osób; zachęca, proponuje; 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie, a także uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
różnych aspektów nauki i techniki, w 
tym korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe; wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia innych osób; 
zachęca, proponuje; wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie, a 
także uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące różnych aspektów 
nauki i techniki, w tym korzystania z 
urządzeń technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania; wyjaśnia w 
języku polskim lub angielskim 
znaczenie wyrażeń oraz przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania; 
wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski, parafrazuje 
zdania wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim, znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy, tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania, wyjaśnia w 
języku polskim lub angielskim znaczenie 
wyrażeń oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 13 Świat przyrody 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 13: Świat 
przyrody: (w tym, m.in. cechy 
geograficzne, krajobraz, pogoda, 
klimat, pory roku, klęski żywiołowe, 
świat roślin, zwierzęta, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, 
eksploracja przestrzeni kosmicznej, 
katastrofy ekologiczne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while  

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 13: Świat przyrody: (w tym, 
m.in. cechy geograficzne, krajobraz, 
pogoda, klimat, pory roku, klęski 
żywiołowe, świat roślin, zwierzęta, 
zagrożenia środowiska naturalnego, 
ochrona środowiska naturalnego, 
eksploracja przestrzeni kosmicznej, 
katastrofy ekologiczne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
13: Świat przyrody: (w tym, m.in. cechy 
geograficzne, krajobraz, pogoda, klimat, 
pory roku, klęski żywiołowe, świat roślin, 
zwierzęta, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, eksploracja przestrzeni 
kosmicznej, katastrofy ekologiczne), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 13: 
Świat przyrody: (w tym, m.in. cechy 
geograficzne, krajobraz, pogoda, klimat, 
pory roku, klęski żywiołowe, świat roślin, 
zwierzęta, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, eksploracja przestrzeni 
kosmicznej, katastrofy ekologiczne), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
rożnych aspektów świata przyrody, 
w tym ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących rożnych aspektów świata 
przyrody, w tym ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących rożnych aspektów świata 
przyrody, w tym ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w wypowiedziach dotyczących rożnych 
aspektów świata przyrody, w tym 
ochrony środowiska naturalnego. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych aspektów świata przyrody, 
w tym żółwi morskich oraz Puszczy 
Białowieskiej. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących różnych aspektów świata 
przyrody, w tym żółwi morskich oraz 
Puszczy Białowieskiej. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących różnych aspektów świata 
przyrody, w tym żółwi morskich oraz 
Puszczy Białowieskiej. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w tekstach dotyczących różnych 
aspektów świata przyrody, w tym żółwi 
morskich oraz Puszczy Białowieskiej. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat świata zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego; opisuje ludzi, 
zwierzęta, przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
rozważa sytuacje hipotetyczne; 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
świata zwierząt i roślin oraz zagrożeń 
i ochrony środowiska naturalnego; 
opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
rozważa sytuacje hipotetyczne; 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; popełnia 
przy tym drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat świata zwierząt i roślin 
oraz zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego; opisuje ludzi, zwierzęta, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, rozważa sytuacje 
hipotetyczne; wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, a także przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat świata zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego; opisuje ludzi, zwierzęta, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, rozważa 
sytuacje hipotetyczne; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, a 
także przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu i rozprawkę, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat adopcji zwierząt 
towarzyszących i opieki nad nimi; 
opisuje zwierzęta, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości; 
opisuje emocje; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; sporadycznie 
popełnione błędy językowe, 
ortograficzne lub interpunkcyjne nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu i 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat 
adopcji zwierząt towarzyszących i 
opieki nad nimi; opisuje zwierzęta, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; opisuje emocje; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu i 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat adopcji 
zwierząt towarzyszących i opieki nad 
nimi; opisuje zwierzęta, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; opisuje 
emocje; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na blogu i rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat adopcji zwierząt 
towarzyszących i opieki nad nimi; opisuje 
zwierzęta, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; opisuje emocje; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
intencje, preferencje i pragnienia 
innych osób; wyraża uczucia i 
emocje; proponuje, zachęca; prosi o 
radę i udziela rady, a także 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące różnych 
aspektów świata przyrody, w tym 
zwierząt i roślin oraz zagrożeń i 
ochrony środowiska naturalnego.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
intencje, preferencje i pragnienia 
innych osób; wyraża uczucia i 
emocje; proponuje, zachęca; prosi o 
radę i udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów świata 
przyrody, w tym zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
intencje, preferencje i pragnienia innych 
osób; wyraża uczucia i emocje; 
proponuje, zachęca; prosi o radę i 
udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów świata 
przyrody, w tym zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, intencje, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia innych osób; wyraża uczucia i 
emocje; proponuje, zachęca; prosi o 
radę i udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów świata 
przyrody, w tym zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie 
z informacjami zawartymi w 
wysłuchanej wypowiedzi w tym 
języku; tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi 
w tym języku; tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski, parafrazuje 
zdania oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w wysłuchanej 
wypowiedzi w tym języku; tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy, uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi w 
tym języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 14 Państwo i społeczeństwo 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
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BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 14 Państwo i 
społeczeństwo: (w tym, m.in. 
przestępczość, przestrzeganie 
prawa, rodzaje kar, struktura 
państwa i urzędy, polityka, praca 
społeczna, problemy 
współczesnego świata, prawa 
człowieka), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: pytania 
rozłączne; spójniki; poprawnie 
tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster 
lub -ist. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 14 Państwo i 
społeczeństwo: (w tym, m.in. 
przestępczość, przestrzeganie prawa, 
rodzaje kar, struktura państwa i 
urzędy, polityka, praca społeczna, 
problemy współczesnego świata, 
prawa człowieka), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
pytania rozłączne; spójniki; zazwyczaj 
poprawnie tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster lub 
-ist.. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
14 Państwo i społeczeństwo: (w tym, 
m.in. przestępczość, przestrzeganie 
prawa, rodzaje kar, struktura państwa i 
urzędy, polityka, praca społeczna, 
problemy współczesnego świata, prawa 
człowieka), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: pytania 
rozłączne; spójniki; częściowo 
poprawnie tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster lub -
ist.. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 14 
Państwo i społeczeństwo: (w tym, m.in. 
przestępczość, przestrzeganie prawa, 
rodzaje kar, struktura państwa i urzędy, 
polityka, praca społeczna, problemy 
współczesnego świata, prawa 
człowieka), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: pytania 
rozłączne; spójniki; popełniając liczne 
błędy, tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster lub -
ist.. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa myśl główną 
fragmentu wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących zachowań społecznych 
oraz organizowania akcji 
protestacyjnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
zachowań społecznych oraz 
organizowania akcji protestacyjnych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentu wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
z informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących zachowań społecznych 
oraz organizowania akcji 
protestacyjnych. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących zachowań społecznych 
oraz organizowania akcji 
protestacyjnych. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentów tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących organizacji 
społecznych, pracy społecznej, 
praw człowieka oraz problemów 
współczesnego świata.  

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentów 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
organizacji społecznych, pracy 
społecznej, praw człowieka oraz 
problemów współczesnego świata. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentów tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących organizacji społecznych, 
pracy społecznej, praw człowieka oraz 
problemów współczesnego świata. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentów 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących organizacji 
społecznych, pracy społecznej, praw 
człowieka oraz problemów 
współczesnego świata. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat działań na rzecz 
społeczeństwa, roli starszych ludzi 
w społeczeństwie oraz popełniania 
wykroczeń i problemów 
współczesnego świata; opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości; 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; przedstawianie wad i zalet 
rożnych rozwiązań; ewentualnie 
popełnione błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
działań na rzecz społeczeństwa, roli 
starszych ludzi w społeczeństwie oraz 
popełniania wykroczeń i problemów 
współczesnego świata; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
przedstawianie wad i zalet rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat działań na rzecz 
społeczeństwa, roli starszych ludzi w 
społeczeństwie oraz popełniania 
wykroczeń i problemów współczesnego 
świata; opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; przedstawianie wad i 
zalet rożnych rozwiązań; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat działań na rzecz społeczeństwa, 
roli starszych ludzi w społeczeństwie 
oraz popełniania wykroczeń i problemów 
współczesnego świata; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
przedstawianie wad i zalet rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat korzyści wynikających z 
instalowania monitoringu w 
miejscach publicznych; opisuje 
przedmioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; przedstawia 
zalety różnych rozwiązań; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści 
wynikających z instalowania 
monitoringu w miejscach publicznych; 
opisuje przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; przedstawia 
zalety różnych rozwiązań; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści wynikających 
z instalowania monitoringu w miejscach 
publicznych; opisuje przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; przedstawia 
zalety różnych rozwiązań; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat korzyści 
wynikających z instalowania monitoringu 
w miejscach publicznych; opisuje 
przedmioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża i opisuje uczucia i 
emocje; przedstawia zalety różnych 
rozwiązań; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie 

 
 
 
 

 

Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: prowadzi 
negocjacje, proponuje; wyraża 
swoje opinie, uzasadnia je i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych osób, wyraża wątpliwości, a 
także uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
przestępczości, urzędów, 
organizacji państwa, polityki, praw 
człowieka, organizacji społecznych i 
problemów współczesnego świata. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: prowadzi 
negocjacje, proponuje; wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie, 
zgadza się lub nie z opiniami innych 
osób, wyraża wątpliwości, a także 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące 
przestępczości, urzędów, organizacji 
państwa, polityki, praw człowieka, 
organizacji społecznych i problemów 
współczesnego świata.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
prowadzi negocjacje, proponuje; wyraża 
swoje opinie, uzasadnia je i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych osób, wyraża wątpliwości, a 
także uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące przestępczości, 
urzędów, organizacji państwa, polityki, 
praw człowieka, organizacji 
społecznych i problemów 
współczesnego świata. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: prowadzi negocjacje, 
proponuje; wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie, zgadza się 
lub nie z opiniami innych osób, wyraża 
wątpliwości, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące przestępczości, urzędów, 
organizacji państwa, polityki, praw 
człowieka, organizacji społecznych i 
problemów współczesnego świata. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekstach w języku angielskim 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
wysłuchanej wypowiedzi oraz w 
tekstach napisach w tym języku; 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania; 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekstach w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi 
oraz w tekstach napisanych w tym 
języku; tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekstach w języku angielskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w wysłuchanej 
wypowiedzi oraz w tekstach napisanych 
w tym języku; tłumaczy fragmenty zdań 
na język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy, uzupełnia luki w tekstach w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi 
oraz w tekstach napisanych w tym 
języku tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 
 



KRYTERIA OCENIANIA 

DESTINATION MATURA 

MODUŁ 1 Człowiek 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P R used to / would, czasy: Past Simple, Present Perfect, Present Simple, Present Continuous, tryby 
warunkowe 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 



zadania na czytanie. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat organizacji życia 
codziennego, bardzo 
zdawkowo opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych osób. 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
organizacji życia 
codziennego, podaje 
nieliczne przykłady 
sytuacji, w których 
odczuwa określone 
emocje, zdawkowo 
opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych 
osób. 

Uczeń wypowiada się 
na temat organizacji 
życia codziennego, 
podaje przykłady 
sytuacji, w których 
odczuwa określone 
emocje, opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych 
osób. 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat organizacji życia 
codziennego, podaje 
liczne przykłady 
sytuacji, w których 
odczuwa określone 
emocje, wyczerpująco 
opowiada o 
doświadczeniach 
swoich lub innych 
osób. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnień 
etycznych, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnień 
etycznych, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnień 
etycznych, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
informującego o 
spotkaniu z ekspertem 
z dziedziny zagadnień 
etycznych, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 

 



słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat ziewania i 
jego zaraźliwości. 

Uczeń wyraża opinię 
na temat ziewania i 
jego zaraźliwości. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
ziewania i jego 
zaraźliwości. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat ziewania i jego 
zaraźliwości. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 



poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 1. 

 



 

MODUŁ 2 Państwo i społeczeństwo 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów 
i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych, 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone struktury 
gramatyczne i 
częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić.  

  P czasowniki modalne – teraźniejszość, przyszłość, przeszłość, tryby warunkowe, czasy przeszłe, zdania 
okolicznikowe czasu, 
R czasowniki modalne – teraźniejszość, przyszłość, przeszłość, tryby warunkowe, czasy przeszłe 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje. 
 

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje ilustracje. Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 



Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada się 
na temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

Uczeń wypowiada się na 
temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na temat 
międzynarodowego dnia 
praw człowieka, 
protestów pokojowych. 
 

dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
bardzo krótko uzasadnia 
swój wybór. 

Uczeń dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
krótko uzasadnia swój 
wybór i podaje 
przyczynę odrzucenia 
pozostałych możliwości. 

Uczeń dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje wyboru 
rodzaju działalności 
klubu młodych 
demokratów na rzecz 
lokalnej społeczności, 
szczegółowo i 
wyczerpująco uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych możliwości. 

P Uczeń pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
niewielką część 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  

R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w pełni 
wymogom formy. Liczne 

P Uczeń pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 

R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo nielogiczne 
i niespójne, ale 
odpowiadają wymogom 
formy. Dość liczne błędy 

P Uczeń pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 

R Uczeń używa 
odpowiednich do formy 
wypowiedzi słownictwa 
i struktur, aby napisać 
artykuł i list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 

P Uczeń pisze list 
prywatny i blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 

R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł i list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 



błędy czasami zakłócają 
komunikację. 

nie zakłócają 
komunikacji. 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie na temat 
wypadków drogowych i 
bezpieczeństwa w 
miejscu zamieszkania. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w rozmowie 
na temat wypadków 
drogowych i 
bezpieczeństwa w 
miejscu zamieszkania.  

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie na temat 
wypadków drogowych i 
bezpieczeństwa w 
miejscu zamieszkania. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi w rozmowie 
na temat wypadków 
drogowych i 
bezpieczeństwa w 
miejscu zamieszkania. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na 
ocenę bardzo 
dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 2. 

 



 

MODUŁ 3 Dom 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określanie ilości, another/other, czasowniki modalne – 
teraźniejszość, przyszłość, przeszłość, zdania złożone przyczyny/celu, czasy przeszłe 
R rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określanie ilości, another/other, czasowniki modalne – 
teraźniejszość, przyszłość, przeszłość, zdania złożone przyczyny/celu, czasy przeszłe, kolejność 
przymiotników 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 



Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
opisuje własne 
mieszkanie/dom i 
bardzo krótko mówi o 
dobrych i złych 
stronach mieszkania w 
różnych miejscach. 

Uczeń w prostych 
zdaniach opisuje 
własne 
mieszkanie/dom i 
krótko mówi o 
dobrych i złych 
stronach mieszkania w 
różnych miejscach. 

Uczeń opisuje własne 
mieszkanie/dom i 
mówi o dobrych i złych 
stronach mieszkania w 
różnych miejscach. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje własne 
mieszkanie/dom i 
wyczerpująco omawia 
dobre i złe strony 
mieszkania w różnych 
miejscach. 

Uczeń dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki i  
bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki, 
krótko uzasadnia swój 
wybór i podaje 
przyczynę odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru  
firmy organizującej 
przeprowadzki, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  

R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 

R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 

R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 

R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł, rozprawkę i 



rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 
zakłócają komunikację. 

rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat wykonywania 
prac domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeń wyraża opinię 
na temat wykonywania 
prac domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
wykonywania prac 
domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat wykonywania 
prac domowych i 
przeprowadzania się. 
 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 3. 

 



 

MODUŁ 4 Świat przyrody 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych, 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i 
częściowo poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo 
błędów w 
trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P R czasy teraźniejsze i przeszłe, tryby warunkowe, czasowniki modalne – teraźniejszość i przyszłość, 
strona bierna 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela 
i częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela 
i w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela 
i poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Tworzenie Uczeń nie spełnia Uczeń bardzo krótko Uczeń krótko opisuje Uczeń opisuje Uczeń szczegółowo Uczeń spełnia 



wypowiedzi kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

opisuje ilustracje. ilustracje. ilustracje. opisuje ilustracje. kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na temat 
dobrych i złych stron 
badania przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
zdawkowe informacje 
na temat klęsk 
żywiołowych.  

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat dobrych i 
złych stron badania 
przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
niewiele informacji na 
temat klęsk 
żywiołowych.  

Uczeń wypowiada się 
na temat dobrych i 
złych stron badania 
przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
informacje na temat 
klęsk żywiołowych.  

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat dobrych i złych 
stron badania 
przestrzeni 
kosmicznej, podaje 
obszerne informacje 
na temat klęsk 
żywiołowych.  

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje niewielką 

część istotnych 

informacji. Stosuje 

wąski zakres słownictwa 

i struktur. Popełnia 

liczne błędy zakłócające 

komunikację.  

R Uczeń używa bardzo 

wąskiego zakresu 

słownictwa i struktur, 

aby napisać list 

formalny i rozprawkę. 

Wypowiedzi są w dużym 

stopniu nielogiczne i 

niespójne, nie 

odpowiadają w pełni 

wymogom formy. Liczne 

błędy czasami zakłócają 

komunikację 

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje część 

istotnych informacji. 

Stosuje słownictwo i 

struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporo 

błędów, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Dość liczne błędy nie 

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia nieliczne 

błędy. 

R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji 

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate i 

urozmaicone 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporadyczne 

błędy. 

R Uczeń używa 
bogatego słownictwa 
i struktur, aby napisać 
list formalny i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 



zakłócają 
komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyjaśnia jak, 
w sposób przyjazny dla 
środowiska, utylizować 
śmieci.  

Uczeń wyjaśnia jak, w 
sposób przyjazny dla 
środowiska, 
utylizować śmieci.  

Uczeń wyjaśnia i 
podaje przykłady jak, 
w sposób przyjazny 
dla środowiska, 
utylizować śmieci.  

Uczeń szczegółowo 
wyjaśnia i podaje 
liczne przykłady jak, w 
sposób przyjazny dla 
środowiska, 
utylizować śmieci.  

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 4. 

 



 

MODUŁ 5 Szkoła 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje kilka 
podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych, 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i 
częściowo poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo 
błędów w 
trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne i w 
większości poprawnie 
stosuje je w 
zadaniach językowych 
i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P R czasowniki modalne – teraźniejszość i przyszłość   

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela 
i częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela 
i w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela 
i poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje. 

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 



dopuszczającą. Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na temat 
roli edukacji oraz bardzo 
zdawkowo mówi o 
zakazach 
obowiązujących w 
szkołach. 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat roli 
edukacji oraz 
zdawkowo mówi o 
zakazach 
obowiązujących w 
szkołach. 

Uczeń wypowiada się 
na temat roli edukacji 
oraz wyraża opinię na 
temat zakazów 
obowiązujących w 
szkołach. 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat roli edukacji 
oraz wyraża opinię na 
temat zakazów 
obowiązujących w 
szkołach i ją 
uzasadnia. 

bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje niewielką 

część istotnych 

informacji. Stosuje 

wąski zakres słownictwa 

i struktur. Popełnia 

liczne błędy zakłócające 

komunikację.  

R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w pełni 
wymogom formy. Liczne 
błędy czasami zakłócają 
komunikację. 

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje część 

istotnych informacji. 

Stosuje słownictwo i 

struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporo 

błędów, które nie 

zakłócają 

komunikacji. 

R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Dość liczne błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia nieliczne 

błędy. 

R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają 
komunikacji. 

P Uczeń pisze list 

prywatny, e-mail oraz 

blog, w których 

przekazuje wszystkie 

istotne informacje. 

Stosuje bogate i 

urozmaicone 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do 

formy wypowiedzi. 

Popełnia sporadyczne 

błędy. 

R Uczeń używa 
bogatego słownictwa 
i struktur, aby napisać 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 



Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela 
krótkich odpowiedzi 
w rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą poza 
te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 5. 

 



 

MODUŁ 6 Praca  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą.. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 

Uczeń w prostych 
zdaniach określa swój 

Uczeń określa swój 
stosunek do 

Uczeń szczegółowo 
określa swój stosunek 



określa swój stosunek 
do wykonywania 
różnych prac 
dorywczych, bardzo 
zdawkowo opisuje 
współczesny rynek 
pracy, 
mówi o dobrych lub 
złych stronach 
wykonywania różnych 
zawodów. 

stosunek do 
wykonywania różnych 
prac dorywczych, 
zdawkowo opisuje 
współczesny rynek 
pracy, 
krótko mówi o 
dobrych lub złych 
stronach wykonywania 
różnych zawodów.  

wykonywania różnych 
prac dorywczych, 
opisuje współczesny 
rynek pracy, 
mówi o dobrych i złych 
stronach wykonywania 
różnych zawodów.  

do wykonywania 
różnych prac 
dorywczych, 
wyczerpująco opisuje 
współczesny rynek 
pracy, 
Podaje liczne 
przykłady dobrych i 
złych stron 
wykonywania różnych 
zawodów.  

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru formy 
zatrudnienia, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 
zakłócają komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
list formalny i 

 



formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 
zakłócają komunikację.  

formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 
zakłócają komunikacji.  

formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat warunków 
pracy i zatrudnienia. 

Uczeń wyraża opinię 
na temat warunków 
pracy i zatrudnienia. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
warunków pracy i 
zatrudnienia. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat warunków 
pracy i zatrudnienia. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 6. 

 



 

MODUŁ 7 Życie rodzinne i towarzyskie  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P R czasowniki modalne – przeszłość  
 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 



dopuszczającą. Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat obchodzenia 
świąt i uroczystości 
rodzinnych, bardzo 
zdawkowo mówi o 
mediach 
społecznościowych. 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
obchodzenia świąt i 
uroczystości 
rodzinnych,  
zdawkowo mówi 
mediach 
społecznościowych. 

Uczeń wypowiada się 
na temat obchodzenia 
świąt i uroczystości 
rodzinnych, mówi o 
mediach 
społecznościowych.  

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat obchodzenia 
świąt i uroczystości 
rodzinnych, 
wyczerpująco 
opowiada o mediach 
społecznościowych. 

bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 



Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 7. 

 



 

MODUŁ 8 Kultura  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 

Uczeń wypowiada się 
na temat mediów, 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 



wypowiada się na 
temat mediów, 
ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich 
zdawkowo opisuje 
wizytę w muzeum, w 
galerii, mówi o swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym. 

się na temat mediów, 
ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich, 
zdawkowo opisuje 
wizytę w muzeum, w 
galerii, krótko mówi o 
swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym. 

ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich, 
opisuje wizytę w 
muzeum, w galerii, 
mówi o swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym.  

temat mediów, 
ulubionych źródeł 
informacji, ulubionych 
twórców i ich dzieł, 
oraz autorów i 
gatunków literackich, 
wyczerpująco opisuje 
wizytę w muzeum, w 
galerii, wyczerpująco 
mówi o swoich 
zainteresowaniach i 
doświadczeniu 
zawodowym. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń dokonuje 
wyboru wydarzenia 
kulturalnego, w którym 
chciałby uczestniczyć, 
bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru wydarzenia 
kulturalnego, w 
którym chciałby 
uczestniczyć, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

dokonuje wyboru 
wydarzenia 
kulturalnego, w 
którym chciałby 
uczestniczyć, 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości 

Uczeń dokonuje 
wyboru wydarzenia 
kulturalnego, w 
którym chciałby 
uczestniczyć, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeń używa 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 

 



R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł, rozprawkę i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat sposobu 
spędzenia wieczoru. 

Uczeń wyraża opinię 
na temat sposobu 
spędzenia wieczoru. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
sposobu spędzenia 
wieczoru. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat sposobu 
spędzenia wieczoru. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 8. 

 



MODUŁ 9 Zakupy i usługi  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P R have sth done  
 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 

Uczeń wypowiada się 
na temat środków 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 



wypowiada się na 
temat środków 
płatniczych, bardzo 
zdawkowo opowiada o 
swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, mówi 
o dobrych lub złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

się na temat środków 
płatniczych, zdawkowo 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, 
krótko mówi o 
dobrych i złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

płatniczych, opowiada 
o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, mówi 
o dobrych i złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

temat środków 
płatniczych, 
wyczerpująco 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
kupowaniem i 
sprzedawaniem, 
wyczerpująco mówi o 
dobrych i złych 
stronach zakupów w 
internecie. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru reklamy 
informującej o 
wyprzedaży, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 

 



słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

struktur, aby napisać 
artykuł, rozprawkę i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat wyprzedaży, 
rabatów i okazji 
cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 

Uczeń wyraża opinię 
na temat wyprzedaży, 
rabatów i okazji 
cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
wyprzedaży, rabatów i 
okazji cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat wyprzedaży, 
rabatów i okazji 
cenowych oraz 
sloganów 
reklamowych. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 9. 

 



MODUŁ 10 Nauka i technika  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P R stopniowanie przymiotników, strona bierna, tryby warunkowe  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat dziedzin 

Uczeń wypowiada się 
na temat dziedzin 
życia, w jakich może 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat dziedzin życia, w 



temat dziedzin życia, w 
jakich może dojść do 
usprawnień dzięki 
rozwojowi technologii, 
bardzo zdawkowo 
określa swój stosunek 
do własności 
intelektualnej.  

życia, w jakich może 
dojść do usprawnień 
dzięki rozwojowi 
technologii, zdawkowo 
określa swój stosunek 
do własności 
intelektualnej i podaje 
nieliczne czynniki, 
które mają wpływ na 
naruszenie własności 
intelektualnej 
poprzesz ściąganie z 
internetu muzyki, 
filmów.  

dojść do usprawnień 
dzięki rozwojowi 
technologii, określa 
swój stosunek do 
własności 
intelektualnej i podaje 
czynniki, które mają 
wpływ na naruszenie 
własności 
intelektualnej 
poprzesz ściąganie z 
internetu muzyki, 
filmów.  

jakich może dojść do 
usprawnień dzięki 
rozwojowi technologii, 
określa swój stosunek 
do własności 
intelektualnej i podaje 
liczne czynniki, które 
mają wpływ na 
naruszenie własności 
intelektualnej 
poprzesz ściąganie z 
internetu muzyki, 
filmów.  

wykraczającą 
poza te kryteria. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
niewielką część 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać list 
formalny i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz e-mail, 
w których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
list formalny i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 



zakłócają komunikacji.  

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 

Uczeń wyraża opinię 
na temat technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej i 
korzystania z 
tradycyjnych 
materiałów oraz 
cyfrowych źródeł w 
czasie nauki. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 10. 

 



 

MODUŁ 11 Żywienie  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P rzeczowniki złożone, Present Perfect, czasowniki modalne – teraźniejszość i przyszłość 
R Present Perfect, czasowniki modalne – teraźniejszość i przyszłość, will - przypuszczenia 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 



dopuszczającą. Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
opowiada o składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania różnych 
potraw, podaje 
nieliczne przykłady 
urządzeń i przyrządów 
stosowanych w kuchni, 
bardzo zdawkowo 
opisuje swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

Uczeń w prostych 
zdaniach opowiada o 
składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania 
różnych potraw, 
podaje przykłady 
urządzeń i przyrządów 
stosowanych w kuchni 
i krótko wyjaśnia ich 
zastosowanie, 
zdawkowo opisuje 
swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

Uczeń opowiada o 
składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania 
różnych potraw, 
podaje przykłady 
urządzeń i przyrządów 
stosowanych w kuchni 
i wyjaśnia ich 
zastosowanie, opisuje 
swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

Uczeń szczegółowo 
opowiada o 
składnikach 
potrzebnych do 
przygotowania 
różnych potraw, 
podaje liczne 
przykłady urządzeń i 
przyrządów 
stosowanych w kuchni 
i wyczerpująco 
wyjaśnia ich 
zastosowanie, 
szczegółowo opisuje 
swoje zwyczaje 
żywieniowe.  

bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru sposobów 
świętowania 
uroczystości ze 
znajomymi, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
niewielką część 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 

 



zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są częściowo 
nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł, 
rozprawkę i list 
formalny. Wypowiedzi 
są spójne, logiczne i 
odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł, rozprawkę i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża 
własne poglądy na 
temat diet, wskazuje 
nieliczne podobieństwa 
lub różnice pomiędzy 
różnymi dietami. 

Uczeń wyraża własne 
poglądy na temat diet, 
wskazuje nieliczne 
podobieństwa i/lub 
różnice pomiędzy 
różnymi dietami..  

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
własne poglądy na 
temat diet, wskazuje 
podobieństwa i 
różnice pomiędzy 
różnymi dietami. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia własne 
poglądy na temat diet, 
wskazuje liczne 
podobieństwa i 
różnice pomiędzy 
różnymi dietami.  

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 



wysłuchanych tekstów. wysłuchanych 
tekstów. 

wysłuchanych 
tekstów. 

wysłuchanych 
tekstów. 

wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 11. 

 

MODUŁ 12 Zdrowie  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P R czasy przeszłe 

 
 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 



stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat uzależnień i 
alternatywnych metod 
leczenia, bardzo 
zdawkowo opisuje swój 
tryb życia oraz 
problemy zdrowotne 
swoje i innych osób, 
bardzo krótko omawia 
przyczyny wypadków.  

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
uzależnień i 
alternatywnych metod 
leczenia, zdawkowo 
opisuje swój tryb życia 
oraz problemy 
zdrowotne swoje i 
innych osób, krótko 
omawia przyczyny 
wypadków i ich 
konsekwencje. 

Uczeń wypowiada się 
na temat uzależnień i 
alternatywnych metod 
leczenia, opisuje swój 
tryb życia oraz 
problemy zdrowotne 
swoje i innych osób, 
omawia przyczyny 
wypadków i ich 
konsekwencje.  

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat uzależnień i 
alternatywnych metod 
leczenia, wyczerpująco 
opisuje swój tryb życia 
oraz problemy 
zdrowotne swoje i 
innych osób, dokładnie 
omawia przyczyny 
wypadków i ich 
konsekwencje.  

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego obchody 
światowego dnia 
zdrowia, szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 

P Uczeń pisze list 
prywatny, e-mail oraz 
blog, w których 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 

 



Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł i rozprawkę. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat ochrony 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 

Uczeń wyraża opinię 
na temat ochrony 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
ochrony zdrowia i 
profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat ochrony 
zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej w Polsce. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 



poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 12. 

 

MODUŁ 13 Sport  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych, ale 
stosuje je w niewielkim 
stopniu w zadaniach 
językowych. Popełnia 
liczne błędy we 
wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P tryby warunkowe  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie Uczeń nie spełnia Uczeń bardzo krótko Uczeń krótko opisuje Uczeń opisuje Uczeń szczegółowo Uczeń spełnia 



wypowiedzi kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

opisuje ilustracje.  ilustracje. ilustracje. opisuje ilustracje. kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat ulubionych 
dyscyplin sportowych, 
zasady „fair play” oraz 
imprez sportowych,  
 bardzo zdawkowo 
wyjaśnia na czym 
polega sukces drużyny. 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
ulubionych dyscyplin 
sportowych, zasady 
„fair play” oraz imprez 
sportowych,  
 zdawkowo wyjaśnia 
na czym polega sukces 
drużyny.  

Uczeń wypowiada się 
na temat ulubionych 
dyscyplin sportowych, 
zasady „fair play” oraz 
imprez sportowych,  
 wyjaśnia na czym 
polega sukces drużyny.  

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat ulubionych 
dyscyplin sportowych, 
zasady „fair play” oraz 
imprez sportowych, 
wyczerpująco wyjaśnia 
na czym polega sukces 
drużyny.  

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, bardzo 
krótko uzasadnia swój 
wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego zasady 
„fair play”, 
szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
niewielką część 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i list 

P Uczeń pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 

P Uczeń pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 

P Uczeń pisze list 
prywatny i e-mail, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł i list formalny. 

 



formalny. Wypowiedzi 
są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

aby napisać artykuł i 
list formalny. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

aby napisać artykuł i 
list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat sportów 
wyczynowych i 
ekstremalnych. 

Uczeń wyraża opinię 
na temat sportów 
wyczynowych i 
ekstremalnych. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
sportów wyczynowych 
i ekstremalnych. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat sportów 
wyczynowych i 
ekstremalnych. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 13. 

 

MODUŁ 14 Podróżowanie i turystyka  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 



Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

  P stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne – teraźniejszość, przyszłość, 
przeszłość,  
R stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne – teraźniejszość, przyszłość, 
przeszłość, przeszłość nierzeczywista 

 

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 

Uczeń wypowiada się 
na temat ulubionego 
sposobu spędzania 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat ulubionego 



temat ulubionego 
sposobu spędzania 
wakacji, bardzo 
zdawkowo opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeń z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

ulubionego sposobu 
spędzania wakacji , 
zdawkowo opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeń z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

wakacji, opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeń z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

sposobu spędzania 
wakacji, wyczerpująco 
opowiada o 
podróżowaniu, podaje 
znane mu informacje 
na temat wydarzeń z 
dnia 11.09.2001 r. w 
Stanach 
Zjednoczonych. 

wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeństwo na 
drogach, bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeństwo na 
drogach, krótko 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczynę 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeństwo na 
drogach, uzasadnia 
swój wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru plakatu 
promującego 
bezpieczeństwo na 
drogach, szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 
odrzucenia 
pozostałych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
niewielką część 
istotnych informacji. 
Stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i list 
formalny. Wypowiedzi 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporo błędów, które 
nie zakłócają 

komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia nieliczne 
błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 

P Uczeń pisze list 
prywatny oraz blog, w 
których przekazuje 
wszystkie istotne 
informacje. Stosuje 
bogate i urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł i list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 

 



są w dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

list formalny. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

list formalny. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża 
hipotezy dotyczące 
przyczyn i konsekwencji 
wypadków drogowych.  

Uczeń wyraża hipotezy 
dotyczące przyczyn i 
konsekwencji 
wypadków drogowych. 
 

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
hipotezy dotyczące 
przyczyn i 
konsekwencji 
wypadków drogowych. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia hipotezy 
dotyczące przyczyn i 
konsekwencji 
wypadków drogowych. 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie . 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 14. 

 

MODUŁ 15 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego i Polsce oraz Unii Europejskiej  

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 



Znajomość 
środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zna i stosuje 
kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów.  

Uczeń zna i stosuje 
część poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
większość poznanych 
wyrazów i zwrotów. 

Uczeń zna i stosuje 
wszystkie poznane 
wyrazy i zwroty. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń zna część 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 
ale stosuje je w 
niewielkim stopniu w 
zadaniach językowych. 
Popełnia liczne błędy 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń zna 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i częściowo poprawnie 
stosuje je w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporo błędów 
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń zna wszystkie 
wprowadzone 
struktury gramatyczne 
i w większości 
poprawnie stosuje je 
w zadaniach 
językowych i własnych 
wypowiedziach. 
Popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić.  

Rozumienie 
wypowiedzi  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 
Rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
w większości 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń rozumie 
polecenia nauczyciela i 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 
 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo krótko 
opisuje ilustracje.  

Uczeń krótko opisuje 
ilustracje. 

Uczeń opisuje 
ilustracje. 

Uczeń szczegółowo 
opisuje ilustracje. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń w bardzo 
prostych zdaniach 
wypowiada się na 
temat celebrytów, 
bardzo krótko 
wypowiada się na 
temat znanego 

Uczeń w prostych 
zdaniach wypowiada 
się na temat 
celebrytów, wskazuje 
na różnice między 
celebrytą a znaną 
osobą, krótko 

Uczeń wypowiada się 
na temat celebrytów, 
wskazuje na różnice 
między celebrytą a 
znaną osobą, 
wypowiada się na 
temat znanego 

Uczeń szczegółowo 
wypowiada się na 
temat celebrytów, 
wskazuje na 
szczegółowe różnice 
między celebrytą a 
znaną osobą, 



Polaka/znanej Polki 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
bardzo zdawkowo 
opisuje wybrane 
coroczne wydarzenie w 
Polsce, 
podaje znane mu 
podstawowe 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae lub 
europejskiego portfolio 
językowego lub 
programu Erasmus, 
bardzo krótko mówi o 
osiągnięciach Unii 
Europejskiej, podaje 
znane mu podstawowe 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych.  

wypowiada się na 
temat znanego 
Polaka/znanej Polki 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
zdawkowo opisuje 
wybrane coroczne 
wydarzenie w Polsce, 
podaje znane mu 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae i/lub 
europejskiego 
portfolio językowego 
i/lub programu 
Erasmus, 
krótko mówi o 
osiągnięciach Unii 
Europejskiej,  
podaje znane mu 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych i 
wymienia czynniki, 
które mają wpływ na 
popularność języka 
angielskiego.  

Polaka/znanej Polki 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
opisuje wybrane 
coroczne wydarzenie 
w Polsce, 
podaje znane mu 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae, 
europejskiego 
portfolio językowego, 
programu Erasmus 
mówi o osiągnięciach 
Unii Europejskiej,  
podaje znane mu 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych i 
określa czynniki, które 
mają wpływ na 
popularność języka 
angielskiego.  

wypowiada się na 
temat znanego 
Polaka/znanej Polki, 
oraz swojej ulubionej 
epoki historycznej, 
szczegółowo opisuje 
wybrane coroczne 
wydarzenie w Polsce, 
omawia znane mu 
szczegółowe 
informacje na temat 
Unii Europejskiej, 
europejskiego 
curriculum vitae, 
europejskiego 
portfolio językowego, 
programu Erasmus 
wyczerpująco mówi o 
osiągnięciach Unii 
Europejskiej,  
omawia znane mu 
szczegółowe 
informacje na temat 
krajów 
anglojęzycznych i 
określa czynniki, które 
mają wpływ na 
popularność języka 
angielskiego.  

Uczeń dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeń w historii 
Polski, bardzo krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeń w historii 
Polski, krótko 
uzasadnia swój wybór. 

Uczeń dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeń w historii 
Polski, uzasadnia swój 
wybór i podaje 
przyczyny odrzucenia 
innych możliwości. 

Uczeń dokonuje 
wyboru trzech 
najważniejszych 
wydarzeń w historii 
Polski, szczegółowo i 
wyczerpująco 
uzasadnia swój wybór i 
podaje przyczyny 



odrzucenia innych 
możliwości. 

  P Uczeń pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji. Stosuje 
wąski zakres 
słownictwa i struktur. 
Popełnia liczne błędy 
zakłócające 
komunikację.  
R Uczeń używa bardzo 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
opowiadanie. 
Wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
nie odpowiadają w 
pełni wymogom formy. 
Liczne błędy czasami 

zakłócają komunikację.  

P Uczeń pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje część 
istotnych informacji. 
Stosuje słownictwo i 
struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi. 
Popełnia sporo 
błędów, które nie 

zakłócają komunikacji. 
R Uczeń używa 
wąskiego zakresu 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
opowiadanie. 
Wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, ale 
odpowiadają 
wymogom formy. Dość 
liczne błędy nie 

zakłócają komunikacji.  

P Uczeń pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
nieliczne błędy. 
R Uczeń używa 
odpowiednich do 
formy wypowiedzi 
słownictwa i struktur, 
aby napisać artykuł i 
opowiadanie. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

P Uczeń pisze list 
prywatny, w którym 
przekazuje wszystkie 
istotne informacje. 
Stosuje bogate i 
urozmaicone 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi. Popełnia 
sporadyczne błędy. 
R Uczeń używa 
bogatego słownictwa i 
struktur, aby napisać 
artykuł i opowiadanie. 
Wypowiedzi są spójne, 
logiczne i odpowiadają 
wymogom formy. 
Sporadyczne błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo odpowiada 
na pytania związane z 
ilustracją.  

Uczeń zdawkowo 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń odpowiada na 
pytania związane z 
ilustracją. 

Uczeń wyczerpująco 
odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

Uczeń bardzo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat parków 
narodowych.  

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża 
opinię na temat 
parków narodowych.  

Uczeń wyraża i 
częściowo uzasadnia 
opinię na temat 
parków narodowych. 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat parków 
narodowych.  

Uczeń bardzo prostymi 
zdaniami wyraża opinię 
na temat myślenia 
stereotypami oraz 

Uczeń prostymi 
zdaniami wyraża 
opinię na temat 
myślenia stereotypami 

Uczeń wyraża opinię 
na temat myślenia 
stereotypami oraz 
przedstawia hipotezy 

Uczeń wyraża i 
uzasadnia opinię na 
temat myślenia 
stereotypami oraz 



bardzo zdawkowo 
przedstawia hipotezy 
dotyczące sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców. 

oraz zdawkowo 
przedstawia hipotezy 
dotyczące sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców. 

dotyczące sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców i 
częściowo je 
uzasadnia. 

przedstawia liczne 
hipotezy dotyczące 
sposobów 
postrzegania Polaków 
przez obcokrajowców i 
wyczerpująco je 
uzasadnia. 

Uczeń bardzo 
zdawkowo wypowiada 
się na temat korzyści, 
jakie odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej i dalszej 
przyszłości. 
 

Uczeń zdawkowo 
wypowiada się na 
temat korzyści, jakie 
odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej i dalszej 
przyszłości. 
 

Uczeń wypowiada się 
na temat korzyści, 
jakie odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej oraz dalszej 
przyszłości i częściowo 
je uzasadnia. 

Uczeń wyczerpująco 
wypowiada się na 
temat korzyści, jakie 
odniosła Polska z 
członkowstwa w Unii 
Europejskiej oraz 
wyraża hipotezy 
dotyczące roli Unii w 
bliższej i dalszej 
przyszłości oraz 
szczegółowo je 
uzasadnia. 

Uczeń bardzo krótko 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem oraz 
udziela rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce. 
 

Uczeń krótko 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem oraz 
udziela rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce. 
 

Uczeń opowiada o 
swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem, 
udziela rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce i częściowo je 
uzasadnia. 
 

Uczeń wyczerpująco 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
związanych z 
podróżowaniem, 
udziela licznych rad 
cudzoziemcom na 
temat zwyczajów 
obowiązujących w 
Polsce i je uzasadnia. 
 

Uczeń udziela bardzo 
krótkich odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń udziela krótkich 
odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w 
rozmowie. 

Uczeń zadaje pytania i 
udziela 
wyczerpujących 
odpowiedzi w 
rozmowie. 



Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń zapisuje 
niewielką część 
informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
część informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń zapisuje i 
przekazuje ustnie 
informacje z 
przeczytanych i 
wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń spełnia 
kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz 
wykazuje się 
wiedzą 
wykraczającą 
poza te kryteria. 

  Uczeń podejmuje 
próbę interpretacji 
danych 
przedstawionych w 
formie różnorodnych 
wykresów, w bardzo 
prostych zdaniach 
wyraża swoją opinię na 
temat danych 
zawartych w 
wykresach. 

Uczeń częściowo 
interpretuje dane 
przedstawione w 
formie różnorodnych 
wykresów, w prostych 
zdaniach wyraża swoją 
opinię na temat 
danych zawartych w 
wykresach. 
 

Uczeń interpretuje 
dane przedstawione w 
formie różnorodnych 
wykresów, wyraża i 
częściowo uzasadnia 
swoją opinię na temat 
danych zawartych w 
wykresach. 
 

Uczeń precyzyjnie 
interpretuje dane 
przedstawione w 
formie różnorodnych 
wykresów, wyraża i 
szczegółowo uzasadnia 
swoje opinie na temat 
danych zawartych w 
wykresach. 
 

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z modułu 15. 

 

 


