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Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Andersa  w Rzeszowie



I. Wymagane od ucznia wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i 

ponadpodstawowym 

 

SŁUCHANIE 

 

Poziom podstawowy: Poziom ponadpodstawowy: 

uczeń potrafi: 

 

- zrozumieć polecenianauczyciela; 

- zrozumieć ogólny sens orazgłówne myśli tekstu i jegoczęści; 

- wyszukać określone informacje w usłyszanychtekstach; 

- porównać usłyszane informacjez podanym tekstem, 

notatkami, ilustracjamiitp.; 

- określić kontekst wypowiedzi(np. czas, miejsce, uczestnicy i 
ichrole); 

- określić rodzaj tekstu orazintencję nadawcy/ autoratekstu; 

- rozróżnić styl formalnyi nieformalnywypowiedzi; 

- stosować różne techniki słuchaniaw zależności od rodzaju 

tekstu i celu zadania 

uczeń posiada umiejętności 

określone dla poziomu 

podstawowego oraz potrafi: 

 

- zrozumieć ogólny sens 

tekstu 

zawierającegofragmenty 

niezrozumiałe (np. wywiadu 

radiowego z fachowcem w 

danymzawodzie); 

- oddzielić fakty odopinii. 

 

CZYTANIE 

 

Poziom podstawowy: Poziom ponadpodstawowy: 

 

uczeń potrafi: 
- zrozumieć ogólny sens orazgłówne myśli tekstu i 

jegoczęści; 

- znaleźć określone informacjei szczegóły wtekście; 

- określić kontekst wypowiedzi(np. nadawca, odbiorca, 

formatekstu); 

- zrozumieć intencję nadawcy/autora tekstu; 

- rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi 

częściamitekstu; 

- domyślić się znaczenianieznanych słów na 
podstawiekontekstu; 

- rozróżnić styl formalny i nieformalny tekstu; 

- stosować różne techniki czytaniaw zależności od rodzaju 

tekstu i celu zadania; 

- czytać samodzielnie (teksty dostosowane do jego 

poziomu)z użyciemsłownika. 

 
uczeń posiada umiejętności 
określone dla poziomu 
podstawowego oraz potrafi: 

- zrozumieć ogólny sens 

obszerniejszego tekstu 

zawierającego fragmenty 

niezrozumiałe (np. artykuł w 

czasopiśmiefachowym); 

- oddzielić fakty odopinii. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓWIENIE 

 

Poziom podstawowy: Poziom ponadpodstawowy: 

uczeń potrafi: 

 

• odpowiednio wymawiać dźwięki i wyrazy wjęzyku 

obcym, by być zrozumianym przez rodzimych i 

nierodzimych użytkownikówjęzyka; 

• tworzyć krótkie, proste wypowiedzi ustne, wktórych: 

• opisuje czynności zawodowe, procesy pracy, ich 

uczestników (wykonawców i klientów), przedmiotyi 

miejsca z nimizwiązane; 

• relacjonuje procesy pracy, przedstawia faktyz 

przeszłości iteraźniejszości; 

• przedstawia opinie współpracowników i klientów(np. 

na temat usługi), wyraża i uzasadnia własneopinie; 

• przedstawia oferty usługowe, ich zalety i wady;• 

udziela informacji dotyczących usług i prac oraz 

związanych z nimiprocedur; 

• przyjmuje zlecenie nausługę; 
• wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń; 

• prowadzić prostą rozmowę i reagować wsposób 

zrozumiały 

• porozumiewać się ze współpracownikami wkwestiach 

wykonywanych zadań w środowiskupracy; 

• przedstawiać siebie, swoje kwalifikacje,doświadczenia i 

oczekiwania zawodowe (np. w rozmowie 

kwalifikacyjnej); 

• rozpoczynać, prowadzić i kończyć rozmowęzwiązaną z 

wykonywaną pracą, stosować zwrotygrzecznościowe; 

• wyrażać różne funkcje komunikacyjne (np. 

negocjowanie, proponowanie, prośba o pozwolenie/ 

radę, wyrażanie preferencji, życzeń, podziękowania, 

skargi); - używać strategii komunikacyjnych, takich jak 

prośba o powtórzenie i wyjaśnienie, parafraza, opisitp.; 

• - stosować formalny lub nieformalny styl w 

zależności od sytuacji. 
 

uczeń posiada umiejętności określone dla 

poziomu podstawowego oraz potrafi: 

 

 wyjaśnić sposób obsługi bardziej 

skomplikowanych urządzeń oraz 

procedury postępowania (np.załatwianie 

formalności winstytucjach); 

 logiczne przedstawić argumenty i 

uzasadnić własne opinie (np. na temat 

przyczyn awarii, procedurywykonania 

zadania); 

 prowadzić negocjacje w trudnych 

sytuacjach (np. składanie i przyjmowanie 

reklamacji); - aktywnie uczestniczyć w 

dyskusji, zebraniu, konferencji, w tym 

formułować dłuższe wypowiedzi na tematy 

zawodowe; 

 spekulować na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń (np.awarii). 

 
 

 

PISANIE 

 

Poziom podstawowy: Poziom ponadpodstawowy: 

uczeń potrafi: 

 

- stosować zasady ortografii i podstawinterpunkcji; 

- zaplanować swoją wypowiedź pisemną; - stosować 
zasady konstruowania tekstów o różnymcharakterze; 

uczeń posiada umiejętności określone dla 

poziomu podstawowego oraz potrafi: 

 

- wyjaśnić sposób obsługi bardziej 

skomplikowanych urządzeń oraz 



- tworzyć krótkie, proste, zrozumiałewypowiedzi 

pisemne, wktórych: 

• opisuje czynności zawodowe, procesy pracy, ich 

uczestników (wykonawców i klientów), przedmiotyi 

miejsca z nimizwiązane; 

• relacjonuje procesy pracy, przedstawia faktyz 
przeszłości iteraźniejszości; 

• przedstawia opinie współpracowników i klientów(np. 

na temat usługi), wyraża i uzasadnia własneopinie; 

• przedstawia oferty usługowe, ich zalety iwady; 

• udziela informacji dotyczących usług i prac oraz 

związanych z nimiprocedur; 

• wyjaśnia sposób obsługi prostych urządzeń; - 

odpowiednio reagować w formie prostego tekstu 

pisanego, np. e-mail, wiadomość, prosty listformalny, 

życiorys, podanie o pracę: 

• nawiązywać kontakty towarzyskie i stosowaćzwroty 

grzecznościowe; 

• uzyskiwać i przekazywać informacje iwyjaśnienia; 
• wyrażać różne funkcje komunikacyjne (np. 

negocjowanie, proponowanie, zgadzanie się, 

sprzeciwianie się, prośba o pozwolenie/ radę,wyrażanie 

preferencji, życzeń, podziękowania, skargi,przeprosin); 

- sporządzić notatkę z czyjejś wypowiedziustnej; 
- stosować formalny lub nieformalny styl wzależności 
od sytuacji. 
- stosowanie zasad konstruowania tekstów oróżnym 

charakterze; 

- stosowanie formalnego lub nieformalnego styluw 

zależności odsytuacji; 

- przedstawianie siebie, swoichkwalifikacji, 

doświadczeń i oczekiwańzawodowych; 

- proste negocjowanie (np. z klientem na temat zakresu 

usług); - proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie 

propozycji; 

- prośba o pozwolenie, udzielenie iodmowa 

pozwolenia; 

- wyrażanie opinii, intencji, preferencji; pytanieo 

preferencje i życzenia innych; zgadzanie się, 

sprzeciwianiesię; 
- prośba o radę, udzielanie rady; - wyrażanie prośby, 

podziękowania oraz zgody lub odmowy wykonania 
prośby; - wyrażanie skargi/ przeprosin;przyjmowanie 
przeprosin. 

procedury postępowania (np.załatwianie 

spraw winstytucjach); 

- logicznie przedstawić argumenty zai 

przeciw danej tezie lubrozwiązaniu; 

- prowadzić negocjacje w trudnych 

sytuacjach (np. spowodowanie szkody);- 

ustosunkować się do opiniiinnych; 

- komentować, kwestionowaćzdanie 

innych; 

- przedstawiać i odpieraćargumenty; 

- spekulować na temat przyczyn i 

konsekwencjizdarzeń; 

- wysuwać i rozważaćhipotezy. 
- logiczne przedstawianie argumentów i 

uzasadnianie własnych opinii (np. na temat 

przyczyn awarii, procedury wykonania 

zadania); 

- prowadzenie negocjacji w trudnych 

sytuacjach (np. składanie iprzyjmowanie 

reklamacji); 

- ustosunkowanie się do opinii,zarzutów, 

zażaleń i skarginnych; 

- spekulowanie na temat przyczyn i 
konsekwencji zdarzeń (np.awarii). 

 

 

II. Sposoby weryfikacji zdobytej wiedzy  

 

1. Formy oceniania 

 

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

  

 sprawdzianów leksykalnych  





kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających stopień                                                         

opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji;  

pisemnych i ustnych prac domowych;  

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;  
 

w/w zadań wykonanych na platformach cyfrowych Microsoft Office,  Kahoot, Quizizz, Pearson 

oraz Testportal. 

 

2. Wymagania dotyczące ocen z prac pisemnych:  

 

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 

 

3. Wagi poszczególnych ocen:  

 

Odpowiedź ustna – waga 2-4    Kartkówka – waga 3  

 

Projekt (i omówienie) - waga 4-5   Test / sprawdzian - waga 4  

 

Zadanie domowe – waga 2    Czytanie tekstu – waga 2  

 

Praca na lekcji – waga 2    Aktywność – waga 1  

 

4. Inne umiejętności 

  

Uczeń potrafi:  

 

- samodzielnie szukać informacji w różnych źródłach;  

 

- samodzielnie korzystać ze słownika specjalistycznego i z technologii informacyjno - 

komunikacyjnych;  

- współpracować w parach i grupach;  

 

- stosować pomocne mu strategie uczenia się słownictwa i pozostałych sprawności językowych;  

 

- ocenić swoje mocne i słabe strony oraz poczynione postępy;  

 

- poprawić błędy swoje i innych w zakresie poznanego materiału językowego.  

 

 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen śródrocznych  

i rocznych  

 

 

Ocena niedostateczna 



 

Uczeń: 

• nie zna elementarnych terminów branżowych w języku obcym, 

• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, 

• z pomocą nauczyciela jego przekaz jest niezrozumiały 

• samodzielnie nie potrafi nic wyrazić po angielsku  

• nie angażuje się w przedmiot, nie potrafi samodzielnie przetłumaczyć tekstu specjalistycznego  

• na lekcjach przyjmuje postawę bierną i nie wykazuje chęci do nauki, 

• nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, 

• bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć  (brak zadania domowego, brak podręcznika) 

• nie przejawia chęci poprawy ocen 

• ma średnią ocen poniżej 1,69 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Uczeń: 

•           ma średnią ocen w przedziale 1,7 – 2,69 

• zna podstawowe pojęcia i terminy branżowe w języku angielskim, 

• formułuje krótkie wypowiedzi, które często są niezrozumiałe 

• z dużą pomocą nauczyciela potrafi przetłumaczyć fragment tekstu branżowego, 

• z pomocą nauczyciela poprawnie wykonuje zadania, 

• rzadko jest zainteresowany pomocą w celu uzupełnienia braków, 

• nie angażuje się w przedmiot, 

• nie zabiera głosu w dyskusjach. 

 

Ocena dostateczna 

 

Uczeń: 

•          ma średnią ocen w przedziale 2,7 – 3,69 

• zna podstawowe terminy i pojęcia branżowe , 

• fragmentarycznie opanował omawiany słownictwo, 

• jest w stanie przełożyć prostszy tekst branżowy na j.polski, ale ma wielkie problemy w 

tłumaczeniach na język angielski, 

• zabiera głos w dyskusjach, 

•          zrozumiale się wypowiada na tematy branżowe, 

•          na ogół rozumie dokumentacje techniczną/specjalistyczną, 

• z pomocą słownika napiszę zrozumiały dialog stosując poznane słownictwo, 

• wykazuje umiarkowane zaangażowanie w przedmiot. 

 

Ocena dobra 

 

Uczeń: 

• ma średnią ocen w przedziale 3,7-4,49 

• jest aktywny na zajęciach 

• z niewielką pomocą nauczyciela bądź słownika tłumaczy dokumentację specjalistyczną 



• posługuje się pojęciami i terminami branżowymi, 

• opowiada o branży po angielsku,  

• prezentuje wiadomości prawidłowo powiązane ze sobą, 

• wykazuje zainteresowanie branżą,  

•          wypowiada się w sposób pełni zrozumiały, 

• jest aktywny i zaangażowany w tok lekcji. 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Uczeń: 

 

•         ma średnią ocen w przedziale 4,5-5,0 

•         zna i stosuje poznane terminy i pojęcia branżowe  

•         z powodzeniem tłumaczy, objaśnia terminologię typową dla branży oraz prezentuje po angielsku 

poznane wiadomości 

• wypowiada się w sposób bardzo płynny oraz naturalny 

• umiejętnie i samodzielnie interpretuje teksty technicze, 

• tłumaczy dokumentację samodzielnie 

• jest bardzo aktywny na zajęciach,  

• przejawia duże zainteresowanie branżą,  

• samodzielnie piszę branżowe teksty pisemne  

 

 

Ocena celująca  

 

Uczeń: 

• ma średnią ocen powyżej 5,0 

• w sposób swobodny używa pojęć i terminów branżowych, 

• używa pojęć branżowych wykraczające poza program nauczania, 

• samodzielnie tlumaczy teksty branżowe z j. angielskiego i na język polski.  

• prezentuje elementy typowe dla branży 

• jego wypowiedzi są płynne oraz bezbłędne pod kątem zrozumienia, 

• wykorzystuje materiał wykraczający poza treści programowe, 

• potrafi prezentować i uzasadniać własne stanowisko, 

• rozumie anglojęzyczne teksty branżowe oraz potrafi się do nich odnieść, 

• wykazuje bardzo duże zainteresowanie branżą, 

• jest bardzo aktywny i zaangażowany w przedmiot w toku lekcji, 

• uczestniczy w pozaszkolnych aktywnościach związanych z branżą. 

 

 

IV. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena roczna 

 

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. Ocena z JAZ jest wystawiana na podstawie średniej ważonej. Aby uzyskać wyższą ocenę należy 

poprawić po konsultacji z nauczycielem oceny tak, aby średnia ważona z danego semestru była w 

przedziale:   

 

Ocena śródroczna/roczna Średnia ocen 

Celujący   powyżej 5,0 

Bardzo dobry  4,5 – 5,0 

Dobry  3,7 – 4,49 

Dostateczny  2,7 – 3,69 

Dopuszczający  1,7 – 2,69 

Niedostateczny  poniżej 1,69 

 

3.  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.  

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

5. 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.  

6. 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.  

7. 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. 

 

V. Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

1. Uczniowie posiadający pisemną opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej 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. 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

Technik mechatronik - język angielski  wspomagający wykształcenie zawodowe 

Okres  1: Career Paths: Engineering  Book1 Rozdziały: 1-15, Book 2 Rozdziały  1-10   

Okres 2: Career Paths Engineering  Book 2 Rozdziały  11-15, Book 3 Rozdziały 1-15 

 

Wymagania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zna i stosuje 
niewiele 
podstawowych słów 
i wyrażeń  

 popełnia liczne błędy 
w ich zapisie i 
wymowie 

 popełnia liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań 
 

 zna i stosuje część 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie 

 popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach 

 zna i stosuje 
większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia 

 poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić 

Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń, 

który w wysokim 

stopniu opanował 

wiedzę i umiejętności 

określone programem 

nauczania.* 

 

 

* W świetle 

obowiązujących 

przepisów ocena ucznia 

ma wynikać ze stopnia 

przyswojenia przez niego 

treści wynikających z 

podstawy programowej. 

Ustalenie wymagań na 

ocenę celującą należy do 

nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 rozumie polecenia 
nauczyciela, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na słuchanie 

 rozumie ogólny sens 
przeczytanych 
tekstów, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na czytanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 



Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji 

 wypowiedzi nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie  

 wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne 

 stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur 

 liczne błędy czasami 
zakłócają 
komunikację 

 przekazuje część 
istotnych informacji 

 wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie 

 wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne 

 stosuje słownictwo 
i struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi 

 popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji 

 przekazuje wszystkie 
istotne informacje 

 wypowiedzi są 
zwykle płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i zwykle 
spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia nieliczne 
błędy 

 przekazuje wszystkie 
informacje 

 wypowiedzi są 
płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia 
sporadyczne błędy 

prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy, 

można go za to 

nagrodzić dodatkowo, 

ale wiedza wykraczająca 

poza program nie może 

być elementem 

koniecznym do 

uzyskania oceny 

celującej – art. 44b ust. 

3 Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2198, 

2203 i 2361). 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 czasami reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych i typowych 
sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i 
czasami odpowiada 
na nie 

 zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją 
zadań zawodowych 

 odpowiada na 
większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich 

 zwykle poprawnie 
reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i 
odpowiada na nie 

 poprawnie reaguje 
na pytania i 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 samodzielnie zadaje 
pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zapisuje niewielką 
część informacji z 
tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
większość informacji 
z tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
informacje z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 

 

 

 

 

 



Wymagania szczegółowe do podręcznika Career Paths: Engineering, wyd. Express Publishing, autorzy Charles Lloyd, James A. Frazier – Jr. MS 

BOOK 1 Rozdział 1: What is engineering? 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo związane z pracą inżynierów 
– zwroty używane w rozmowie z nowym pracownikiem 
-mówienie o tym, w jaki sposób technika ułatwia nam życie 
– uzasadnianie, dlaczego matematyka i fizyka są ważne 

    - podawanie bieżącej daty 
     – witanie się 
     – przedstawianie się 
     – pytanie o drogę 
     – robienie wpisu w dzienniku o pierwszym dniu pracy  

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 



BOOK 1 Rozdział 2: Shapes 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -kształty (cylinder, square, semi-circle itd.) 
– słownictwo i zwroty związane z opisem budynków (extender arches, hallways, high ceilings itd.) 
– zwroty używane w rozmowie architekta z klientem 
– mówienie o tym, w jaki sposób kształty mają związek z inżynierią 
– wymienianie kształtów wykorzystywanych przy konstruowaniu budynków 
– dopasowywanie słów do definicji 
– znajdowanie słów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– uzyskiwanie informacji o szczegółach projektu 
– udzielanie wyjaśnień 
– podejmowanie decyzji 
– podawanie korzyści i wad 
– pisanie notatek z rozmowy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 3: Materials 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury 



struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych. Popełnia liczne błędy: 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -rodzaje materiałów 
-słownictwo i zwroty dotyczące materiałów 
-zwroty używane w rozmowie dotyczącej kosztorysu 
-mówienie o tym, w jaki sposób inżynierowie decydują, jakich materiałów użyć 
– znajdowanie słów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– dopasowywanie słów do definicji 
– przedstawianie aktualnej oferty 
– proponowanie 
– pisanie zamówienia na materiały  

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 4: Tools 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -narzędzia 
-zwroty stosowane w instrukcji naprawy 
-zwroty używane przy robieniu zakupów 
-wymienianie funkcji różnych narzędzi 
– mówienie o tym, dlaczego ważne jest, aby posiadać odpowiednie narzędzia 



– dopasowywanie słów do definicji 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– kupowanie narzędzi 
– polecanie 
– wyjaśnianie różnicy 
– udzielanie instrukcji 
– pisanie notatek 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 5: Energy 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo i zwroty opisujące działanie pasów bezpieczeństwa 
- rodzaje energii (kinetic energy, potential energy) 
– wyciąganie wniosków z przeprowadzonego testu 
- wymienianie występujących w przyrodzie rodzajów energii 
– wymienianie sposobów, w jakie inżynierowie sprawiają, że samochody są bezpieczniejsze 
– dopasowywanie słowa/ wyrażenia (jednego z dwóch) do kontekstu zdania 
– dopasowywanie słów do definicji 
– opisywanie testu i jego wyników 
– wyciąganie wniosków 
– pisanie notatek z informacjami 



UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 6: Simple Machines 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - maszyny proste (screw, inclined plane, lever itd.) 
– słownictwo i wyrażenia opisujące pracę maszyn prostych 

- wymienianie nazw niektórych maszyn prostych 
– mówienie o tym, w jaki sposób maszyny proste ułatwiają pracę 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/wyrażeniami z podanego banku słów 
– uzyskiwanie informacji 
– udzielanie informacji 
– podawanie przykładów 
– pisanie notatki z informacjami 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 



 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 7: Working with numbers 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo używane do odczytywania liczb i wyjaśniania symboli (equals, percent, five tenths, ten cubed itd.) 
– wyrażenia opisujące wykonywane działania matematyczne 
- zwroty używane w rozmowie o obliczeniach 
- wymienianie rodzajów liczb 
– mówienie o tym, co rozumiemy pod pojęciami „podnieść liczbę do kwadratu” i „podnieść liczbę do sześcianu” 
– dopasowywanie słów do definicji 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu najbliższym do podanego w zdaniu 
– wykonywanie podstawowych działań na liczbach 
– diagnozowanie błędu 

– rozwiązanie błędu 
– wyrażanie prośby o pomoc 
– pisanie raportu inżyniera 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 



pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 8: Types of measurements 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - brytyjski system miar (feet, inch, gallon itd.) 
– system metryczny (meter, centimeter, liter, kilogram itd.) 
– słownictwo dotyczące wielkości materiałów zwroty używane w rozmowie dotyczącej miar 
- wymienianie rodzajów systemów miar 
– mówienie o tym, dlaczego przy zapisie wyników pomiaru inżynierowie zawsze podają jednostkę miary 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami zpodanego banku słów 
– używanie metrycznego systemu miar 
– spostrzeganie problemu 
– rozwiązywanie problemu 
– spisywanie listy problemów w pracy nad projektem 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 9: The scientific metod 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - etapy pracy metodą naukową (observation, problem, hypothesis itd.) 
– słownictwo dotyczące realizacji eksperymentu 
-zwroty używane w rozmowie o propozycji nowego projektu 
-wymienianie sytuacji, w których ludzie korzystają z naukowych metod badań 
– mówienie o tym, dlaczego naukowa metoda badań jest ważna 
– dopasowywanie słów do definicji 
– wybieranie prawidłowego znaczenia (jednego z trzech) podkreślonych w zdaniu słów 
– wyrażanie sugestii 
– proponowanie 
– uzasadnianie celu przeprowadzenia eksperymentu 
– wypełnianie formularza oceny propozycji projektu 
 – wyrażanie sugestii 
– proponowanie 
– uzasadnianie celu przeprowadzenia eksperymentu 
– wypełnianie formularza oceny propozycji projektu  

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 



 

BOOK 1 Rozdział 10: Safety precautions 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo związane z zachowaniem bezpieczeństwa (prezent accidents, ...is prohibited, clean spills..., call paramedics itd.) 
– zwroty używane w rozmowie na temat wypadku 
- wymienianie sposobów utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy 
– wymienianie wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów 
– udzielanie instrukcji postępowania 
– uzyskiwanie informacji o okolicznościach wypadku 
– udzielanie informacji 
– pisanie raportu z wypadku w miejscu pracy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 

i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 11: Civil engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 - zakres prac prowadzonych przez firmę 
- zwroty używane podczas przeprowadzania rozmowy w sprawie pracy 
- uzyskiwanie informacji o czyjejś pracy, doświadczeniu 
– podawanie powodów zmiany pracy 
– pisanie notatek z przeprowadzonej rozmowy o pracę 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 12: Chemical engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -rodzaje paliw 
-zwroty używane podczas przeprowadzania wywiadu 
- mówienie, czym jest inżynieria chemiczna 
– mówienie o tym, jaki wpływ na świat ma inżynieria chemiczna 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/ wyrażeniami z podanego banku słów 
– wyrażanie prośby o opinie 
– wyrażanie swojej opinii 
– niezgadzanie się z czyjąś opinią 
– przeprowadzanie wywiadu 



– pisanie notatek z przeprowadzonego wywiadu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 13: Mechanical engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -rodzaje usług oferowanych przez firmę 
-oprogramowanie (CAD – computer-aided design, CAM – computer-aided manufacturing) 
– zwroty używane przy zamawianiu towarów 
- wymienianie rodzajów metod komputerowych wykorzystywanych przez inżynierów mechaników 
– dopasowywanie słów do definicji 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– polecanie 
– udzielanie informacji 
– składanie zamówienia 
– wypełnianie formularza zamówienia 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 



tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 14: Electrical engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -cechy zasilacza 
- słownictwo związane z produkcją zasilaczy 
- zwroty używane w rozmowie o zmianie terminów 
- mówienie o tym, czym jest elektrotechnika 
– wymienianie produktów tworzonych przez inżynierów elektryków 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/wyrażeniami z podanego banku słów 
– podawanie terminów 

– przekazywanie informacji o zmianach terminów 
– pisanie e-maila 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 



nich na nie Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 1 Rozdział 15: Aerospace engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - warunki, jakie musi spełniać projekt pojazdu kosmicznego 
- słownictwo związane z pojazdami kosmicznymi 
- zwroty używane przy zgłoszeniu zespołu do konkursu 
- wymienianie pojazdów latających, jakimi uczeń podróżował 
– mówienie o tym, jak inżynieria lotnicza i kosmiczna zmieniły podróżowanie 
– dopasowywanie słów do definicji 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– telefoniczne zgłaszanie zespołu do konkursu 
– uzyskiwanie informacji na temat szczegółów konkursu 
– pisanie notatki na temat konkursu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 



 

BOOK 2 Rozdział 1: History of engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z osiągnięciami inżynierii 
-części katapulty  
-słownictwo opisujące działanie katapulty 
-zwroty stosowane do przedstawiania propozycji rozwiązania problemu 
-mówienie o tym, czego można się nauczyć na podstawie maszyn ze średniowiecza 
– wybieranie poprawnej pary słów/ wyrażeń (jednej z dwóch), która pasuje do kontekstu zdania 
– dopasowywanie słów do definicji 
– sugerowanie rozwiązania problemu 
– pisanie notatki z wyjaśnieniami 
 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 

i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 2: Traits of an engineer 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 - zwroty używane podczas przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 
- prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej 
-cechy dobrego inżyniera 
– opisywanie swoich cech osobowości 
– podawanie przykładów 
– przedstawianie swoich umiejętności interpersonalnych 
– pisanie notatki z rozmowy kwalifikacyjnej 
 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 3: An engineer’s education 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo związane z wykształceniem i stopniami naukowymi 
- słownictwo i zwroty związane z uczestnictwem w seminarium 
- wymienianie nazw stopni naukowych w dziedzinie nauk technicznych 
– wyjaśnianie, dlaczego inżynierom potrzebna jest rozległa wiedza 
– wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy/ wyrażenia użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji) 
– dopasowywanie słów do definicji 
– przedstawianie programu seminarium 



– dokonywanie wyboru 
– ocenianie seminarium 
– wypełnianie formularza oceny 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 4: Presenting information 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo związane z prezentacją  
- zwroty używane przy udzielaniu rad 
- wymienianie sytuacji, w których inżynierowie robią prezentacje 
– wymienianie wskazówek, jakich uczeń udzieliłby osobie przygotowującej się do prezentacji 
– dopasowywanie słów do definicji 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– udzielanie instrukcji 
– pytanie o opinię 
– wyrażanie swojej oceny 
– udzielanie rad 
– wypełnianie karty ewaluacji 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 



niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 5: Problem solving 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - wymienianie problemów rozwiązywanych przez inżynierów 

– wymienianie sposobów rozwiązywania problemów przez inżynierów 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów 
– przedstawianie problemu 
– uzyskiwanie informacji na temat postępów prac 
– wyrażanie prośby o radę 
– pisanie e-maila na temat postępów prac 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 



pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 6: Creativity 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty związane ze zgłaszaniem projektu  
-wymienianie czynników, które pomagają myśleć kreatywnie 
– wymienianie przyczyn, dla których kreatywne myślenie jest cenne w naukach technicznych 
– znajdowanie słów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów 
– wyrażanie opinii 
– ocenianie projektu 
– wybieranie najlepszej pracy 
– wypełnianie formularza oceny 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 



 

BOOK 2 Rozdział 7: Tables and graphs 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - rodzaje wykresów (Line graph, bar graph, scatter plot itd.) 
– słownictwo i wyrażenia związane z odczytywaniem wykresów 
-zwroty używane w rozmowie na temat raportu 
-odczytywanie danych z wykresów 
– wyrażanie sugestii 
– pytanie o radę 
– pisanie oceny raportu współpracownika 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 8: Dimensions and drawings 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty opisujące parametry telefonu  



-zwroty używane podczas rozmowy gdzie pojawia się jakiś problem 
– mówienie o tym, w jakim celu inżynierowie wykonują rysunki 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/ wyrażeniami z podanego banku słów 
– opisywanie modelu telefonu 
– podawanie wymiarów 
– przypominanie 
– zgłaszanie problemu 
– zapisywanie informacji o nowym produkcie 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 9: Materials and properties  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - materiały-rodzaje, cechy 
– wymienianie materiałów używanych do budowy różnych konstrukcji 
– mówienie o tym, dlaczego niektóre materiały używane do budowy różnych konstrukcji są lepsze od innych  
– dopasowywanie słów do definicji 
– wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)  
– przedstawianie zalet 
– przedstawianie wad  
– wyrażanie prośby o udzielenie rady 



– dokonywanie wyboru  
– polecanie 
-    pisanie notatek z informacjami 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 10: Working with numbers 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo związane z obliczeniami  
- słownictwo i zwroty używane do wyrażania przeprosin mówienie o tym, w jaki sposób uniknąć błędów w obliczeniach 
– odczytywanie liczb 
– zaokrąglanie liczb 
– wykazywanie błędu w obliczeniach 
– udzielanie wskazówek 
– przepraszanie 
– pisanie e-maila do kolegi z pracy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 



tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 11: Sales engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo i zwroty związane z obsługą klienta 
- zwroty grzecznościowe używane w rozmowie z klientem 
- zwroty definiujące klienta 
- wyjaśnianie, dlaczego ważne jest, aby ludzie zajmujący się sprzedażą znali swoje produkty 
– mówienie o tym, w jaki sposób inżynierowie mogą wspomóc sprzedaż produktów 
- udzielanie wskazówek 
– przekonywanie 
– polecanie 

– pisanie listu do klienta 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 



nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 12: Agricultural engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - zwroty używane przy poszukiwaniu rozwiązania 
- przedstawianie różnych opcji 
– szukanie rozwiązania 
– polecanie 
– dokonywanie wyboru 
– pisanie e-maila do klienta 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 13: Industrial engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo związane z funkcjonowaniem firmy 
- mówienie o tym, w jakich obszarach pracują inżynierowie przemysłowi 
– wymienianie problemów rozwiązywanych przez inżynierów przemysłowych 
– dopasowywanie słów do definicji 
– wybieranie prawidłowego znaczenia (jednego z trzech) podkreślonych w zdaniu słów 
– przedstawianie opcji do wyboru 
– sugerowanie rozwiązań 
– przedstawianie szczegółów zmian 
– podawanie kosztów 
– pisanie notatek 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 14: Software engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty związane z inżynierią oprogramowania 
- słownictwo dotyczące informatyki zwroty używane w rozmowie na temat postępów prac 
– mówienie o tym, czym zajmuje się inżynier oprogramowania 



– mówienie o tym, jak zostać inżynierem oprogramowania 
– uzyskiwanie informacji o postępie prac 
– opisywanie fazy projektu 
– przedstawianie różnic 
– pisanie e-maila do współpracownika 
 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 2 Rozdział 15: Genetic engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - wyjaśnianie, dlaczego zrozumienie inżynierii genetycznej jest ważne 
- słownictwo i zwroty dotyczące produkcji genetycznie zmodyfikowanego ryżu 
- wyrażanie i uzasadnienie swojej opinii na temat tego, czy inżynieria genetyczna pomoże czy zaszkodzi ludziom 
– opisywanie procesu 
– przedstawianie różnic 
– przedstawianie korzyści 
– pisanie krótkiego streszczenia wywiadu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 



słuchanie. 
 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

czytanie i słuchanie. 
 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 1: Newton’s laws 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -zasady dynamiki Newtona 
-słownictwo i zwroty związane z wykorzystaniem zasad dynamiki Newtona 
- słownictwo i zwroty używane w rozmowie przy rozwiązywaniu problemu 
-udzielanie rad 
– tłumaczenie zastosowania zasad dynamiki 
– rozwiązywanie problemu na podstawie wskazówek 

– pisanie raportu z postępu prac  
 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 



nich na nie Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 2: Laws of thermodynamics 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z zasadami termodynamiki 
- słownictwo związane z temperaturą 
-tłumaczenie zasad termodynamiki 
– odpowiadanie na pytania czytelników 
– pisanie artykułu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 3: Rate processes 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -wyrażenia opisujące postępowanie wyjaśniające problem 
- zwroty służące do wyrażenia sugestii 
- mówienie o tym, dlaczego zjawisko przepływu cieczy może mieć dla inżyniera znaczenie 
– wymienianie sytuacji, w których inżynierowie biorą pod uwagę procesy czasozależne 
- przedstawianie problemu 
– sugerowanie rozwiązania problemu 
– pisanie o przyczynach zaistniałego problemu i potencjalnym jego rozwiązaniu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 4: Statics and dynamics 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z testami statycznymi mostu opcji 

-słownictwo związane z testami dynamicznymi mostu 
-zwroty przydatne w rozmowie o wprowadzaniu nowego systemu testowania 
- wyjaśnianie różnicy między statyką a dynamiką 
– wyjaśnianie, dlaczego statyka i dynamika są ważne dla inżynierów 
- wyrażanie sugestii 



– proponowanie 
– opisywanie systemu testowania 
– pisanie na temat systemu testowania struktury 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 5: Electricity 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - słownictwo opisujące baterie 
– słownictwo opisujące problem z bateriami 
– zwroty używane przy poszukiwaniu przyczyny problemu 
- opisywanie baterii 
– prośba o wyrażenie opinii 
– wyrażanie swojej opinii 
– rozwiązywanie problemu 
– pisanie e-maila 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 



tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 6: SI System of Units 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 - właściwości materiału 
– słownictwo i zwroty związane z przeprowadzonymi eksperymentami 
– jednostki używane w pomiarach 
– zwroty używane do opisu eksperymentu 
- podawanie właściwości 
– opisywanie eksperymentu 
– podawanie wyników 
– używanie różnych jednostek miar 

– podawanie ceny 
– polecanie 
– pisanie artykułu do czasopisma wymienianie znanych systemów miar 
– wymienianie, co można mierzyć przy użyciu jednostek układu SI 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 



  Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 7: Engineering design method 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -etapy projektowania 
-słownictwo związane z wykonaniem projektu 
-zwroty używane w rozmowie na temat postępów prac 
-opisywanie produktu 
– podawanie etapów projektowania 
– przekazywanie informacji 
– rozmawianie o postępie prac 
– opisywanie procesu projektowania 
- wymienianie etapów w metodzie projektowania inżynierskiego 
– wyjaśnianie, dlaczego ważne jest korzystanie z metody projektowania 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 8: Models 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -elementy życiorysu 
– słownictwo związane z historią zatrudnienia 
– zwroty używane w rozmowie na temat doświadczenia zawodowego 
– mówienie o tym, dlaczego modele komputerowe są pomocne 

– wymienianie sytuacji, w których inżynierowie korzystają z modeli komputerowych 
- uzyskiwanie informacji na temat doświadczenia zawodowego 

– przekazywanie informacji na temat swojego doświadczenia zawodowego 

– mówienie o swojej pierwszej pracy 
– opisywanie swojej kariery zawodowej 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 9: Accounting 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty dotyczące 

-przeprowadzania badań 
-opisywanie przeprowadzonych badań w zakładzie 
– wyciąganie wniosków z przeprowadzonych badań 
– udzielenie rad 
– udzielenie wyjaśnień 
– pisanie sugestii dla klienta 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 10: Statistics 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z przeprowadzaniem badań natężenia ruchu  

-zwroty używane do odczytywania wyników 
-zwroty używane do przedstawiania swojej oferty 
-przedstawianie swojej oferty usług 
– omawianie metody badań 
– przedstawianie sposobu zbierania danych 



– przewidywanie wyników badań 
– prezentowanie zalet wybranej metody 
– robienie notatek do prezentacji 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 11: Computer engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -dziedziny kształcenia inżynierów komputerowych 
-nowe kierunki studiów 
-słownictwo związane z wprowadzaniem zmian 
-wymienianie powodów, dla których inżynieria komputerowa jest szybko rozwijającą się dziedziną 
– mówienie o tym, czym zajmują się inżynierowie komputerowi 
– wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy/ wyrażenia użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji) 
– dopasowywanie słów do definicji 
– przeprowadzanie wywiadu 
– pytanie o zmiany 
– uzasadnianie zmian 
– wyrażanie swojej opinii o zmianach 
– pisanie artykułu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 



 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 12: Materials engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -specjalności inżynieryjne 

-wymagania i obowiązki na stanowisku: inżyniera geologa, tworzyw oraz naftowego 
-wyrażenie opinii na temat tego, jak w przyszłości zmienią się materiały stosowane w inżynierii 
– przedstawianie ofert pracy 
– przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej 
– wyszczególnianie zadań 
– pisanie oferty pracy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 



  Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 13: Environmental engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -zwroty związane z zachowaniem bezpieczeństwa 

-słownictwo związane ze środowiskiem 
-słownictwo i zwroty związane z oczyszczaniem ścieków 
-wymienianie działań, jakie mogą szkodzić środowisku naturalnemu 
– wymienianie sposobów, w jakie inżynierowie mogą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne 
-opisywanie procesu oczyszczania ścieków 
– przedstawianie zagrożeń 

– sugerowanie rozwiązań 
– przedstawianie opinii/ wyrażanie prośby o opinię 
– pisanie oceny projektu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 14: Nuclear engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i wyrażenia związane z elektrowniami konwencjonalnymi 
-słownictwo związane z elektrowniami jądrowymi 
-zwroty dotyczące ponownej przeróbki prętów paliwowych 
-wyrażanie swojej opinii 
– podawanie dobrych i złych stron 
– uzasadnianie swojej opinii 
– wyrażanie prośby o opinię 
– przedstawianie argumentów za i przeciw 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 

i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 15: Biomedical engineering 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 -przeznaczenie urządzeń 
– urządzenia dla szpitali 
– słownictwo i zwroty związane z ofertą firmy produkującej urządzenia biomedyczne 
– zwroty używane w rozmowie na temat nowego urządzenia przedstawianie zalet/wad 
– przedstawianie oferty firmy 
– przygotowywanie rekomendacji nowego wyposażenia dla lekarzy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

Klasa Ifs  

Okres 1: Beauty Salon: Book 1, Rozdziały: 1-8, Book 2, Rozdziały: 1-5 

Okres 2: Beauty Salon: Book 2, Rozdziały: 6-10, Book 3, Rozdziały: 1-8 

 

Wymagania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zna i stosuje 
niewiele 
podstawowych słów 
i wyrażeń  

 popełnia liczne błędy 
w ich zapisie i 
wymowie 

 popełnia liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań 
 

 zna i stosuje część 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie 

 popełnia sporo błędów 
leksykalno-

gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach 

 zna i stosuje 
większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-
gramatyczne 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia 

 poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia 

sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić 

Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń, 

który w wysokim 

stopniu opanował 

wiedzę i umiejętności 

określone programem 

nauczania.* 

 

 

* W świetle 

obowiązujących 

przepisów ocena 

ucznia ma wynikać ze 

stopnia przyswojenia 

przez niego treści 

wynikających z 

podstawy 

programowej. 

Ustalenie wymagań 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 rozumie polecenia 
nauczyciela, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na słuchanie 

 rozumie ogólny sens 
przeczytanych 
tekstów, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na czytanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 



Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji 

 wypowiedzi nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie  

 wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne 

 stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur 

 liczne błędy czasami 
zakłócają 
komunikację 

 przekazuje część 
istotnych informacji 

 wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie 

 wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne 

 stosuje słownictwo 
i struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi 

 popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji 

 przekazuje wszystkie 
istotne informacje 

 wypowiedzi są 
zwykle płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i zwykle 
spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia nieliczne 
błędy 

 przekazuje wszystkie 
informacje 

 wypowiedzi są 
płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia 
sporadyczne błędy 

na ocenę celującą 

należy do 

nauczyciela, ale 

muszą one być 

zgodne z prawem. 

Jeżeli uczeń wykazuje 

zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy, 

można go za to 

nagrodzić dodatkowo, 

ale wiedza 

wykraczająca poza 

program nie może 

być elementem 

koniecznym do 

uzyskania oceny 

celującej – art. 44b 

ust. 3 Ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 

2198, 2203 i 2361). 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 czasami reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych i typowych 
sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i 
czasami odpowiada 
na nie 

 zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją 
zadań zawodowych 

 odpowiada na 
większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich 

 zwykle poprawnie 
reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i 
odpowiada na nie 

 poprawnie reaguje 
na pytania i 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 samodzielnie zadaje 
pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zapisuje niewielką 
część informacji z 
tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
większość informacji 
z tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
informacje z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania szczegółowe do podręcznika Beauty Salon. Career Paths 

Rozdział 1:  

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – pracownicy salonu 

piękności (hairdresser, 
colorist, receptionist, 
etc.) 
– zwroty używane przy 
witaniu klienta: 
Welcome to..., Is this 

your first time here? 
– wymienianie nazw 

zawodów 

reprezentowanych przez 
personel salonu piękności 
– wymienianie umiejętności, 
jakie powinien posiadać 
personel salonu piękności 
– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami/ 
wyrażeniami z podanego 

banku słów 

– wybieranie zdań, w 
których podkreślone 

wyrazy użyte są poprawnie 

(jedna z dwóch opcji) 
– przedstawianie się 

– przedstawianie 

pracowników salonu 
– udzielanie informacji 
– pisanie notatki z 

informacjami o salonie 
piękności (giving 

information) 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na  Częściowo poprawnie reaguje  Na ogół poprawnie reaguje  Poprawnie reaguje na polecenia. 



niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – zabiegi wykonywane na 

włosach (cut, trim, 
shampoo and conditioning 
massage, styling, etc.) 
– inne usługi w salonie 

piękności (manicure, 
pedicure, relaxing 

massage, etc.) 
– zwroty związane z obsługą 
klienta: How can I help 

you?, Do you want any 

other services? How 
about...?, 
– wymienianie rodzajów 

usług oferowanych przez 
salony piękności 
– wyjaśnianie, dlaczego 

salony piękności zwykle 
oferują więcej niż jeden 



rodzaj usług 
– dopasowywanie słowa 

(jednego z dwóch) do 
kontekstu zdania 

– dopasowywanie słów do 

definicji 
– udzielanie informacji o 

salonie 

– witanie klienta 
– pytanie o rodzaj 
dostępnych w salonie 

usług 
– wypełnianie arkusza 

informacyjnego o 

klientach salonu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 3:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – zabiegi wykonywane na 

włosach (cut, trim, 
shampoo and conditioning 



massage, styling, etc.) 
– inne usługi w salonie 

piękności (manicure, 
pedicure, relaxing 

massage, etc.) 
– zwroty związane z obsługą 
klienta: How can I help 

you?, Do you want any 

other services? How 
about...?, 
– wymienianie rodzajów 

usług oferowanych przez 
salony piękności 
– wyjaśnianie, dlaczego 

salony piękności zwykle 
oferują więcej niż jeden 

rodzaj usług 

– dopasowywanie słowa 
(jednego z dwóch) do 

kontekstu zdania 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– udzielanie informacji o 

salonie 

– witanie klienta 

– pytanie o rodzaj 
dostępnych w salonie 
usług 

– wypełnianie arkusza 

informacyjnego o 
klientach salonu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 



przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 4:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – tematy rozmów (religion, 
politics, hometowns, etc.) 
– czasowniki: chat, gossip, 
ask, etc. 
– przedstawienie się: I’m a 
hairdresser here, I’m 

Colin, Nice to meet you, 
etc. 
– zwroty przydatne w 

rozmowie z klientem: So, 
are you from...?, Oh, 
that’s a great..., Anyway, 
what do you do...?, etc. 
– wymienianie tematów 
pogawędek, jakie można 

poruszać w rozmowach 

prowadzonych w 
środowisku biznesowym 

– wymienienie tematów, 
które nie nadają się do 
rozmów z partnerem 

biznesowym 

– znajdowanie słów o 
znaczeniu podobnym do 

podanego w zdaniu 

– wybieranie zdań, w 
których podkreślone 

wyrazy/ wyrażenia użyte 

są poprawnie (jedna z 
dwóch opcji) 
– witanie się 

– udzielanie rad 
– prowadzenie rozmowy z 

klientem 

– pisanie notatki z radami 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na  Częściowo poprawnie reaguje  Na ogół poprawnie reaguje  Poprawnie reaguje na polecenia. 



niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 5:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – nazwy przyborów (rollers, 
flat iron, blow dryer, etc.) 
– słownictwo służące do 
opisu przedmiotów 

używanych w salonie 

(water resistant, stainless 
steel, high performance, 
sturdy, etc.) 
– zabiegi wykonywane na 
włosach (curl, cut, 
straighten locks, etc.) 
– zwroty służące do 
zamawiania towaru: I want 
to order some supplies, 
What supplies do you 
need?, They’re very good 

value for money, etc. 
– wymienianie nazw 
przyborów używanych 



przez fryzjerów 
– mówienie o tym, co 

trzeba brać pod uwagę 
przy kupowaniu 

podgrzewanych 

przyborów do stylizacji 
– wybieranie poprawnego 

wyrażenia (jednego z 

dwóch) 
– wybieranie odpowiedzi 
na podane pytania (jedna 

z dwóch opcji) 
– opisywanie przyborów 

fryzjerskich 

– zamawianie dostawy do 
salonu piękności 
– prowadzenie rozmowy 

telefonicznej 
– wypełnianie formularza 

zamówienia 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 5:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo opisujące 
wygląd włosów (brittle, 
healthy, greasy, etc.) 
– słownictwo służące do 
opisu problemów z 

włosami (break off, need 

washing every day, fall 
out, etc.) 
– rodzaje włosów (dry, 
normal, oily) 
– dopasowywanie słowa 

– wymienianie rodzajów 

włosów 
– wymienianie rodzaju 

włosów, z którymi 
pracuje się najłatwiej i 
najtrudniej oraz 

uzasadnienie opinii 
– wybieranie zdań, w 
których podkreślone 

wyrazy użyte są 
poprawnie (jedna z 

dwóch opcji) 
– znajdowanie słów o 
znaczeniu podobnym do 

podanego w zdaniu 

– wyrażanie prośby o radę 
– stawianie diagnozy 

– udzielanie rad 

– prowadzenie rozmowy 
telefonicznej 
– wypełnianie formularza 

konsultacji  

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 



nich na nie Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 6:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – rodzaje fryzur (bob, page 

boy, bangs, etc.) 
– słownictwo związane z 
opisem fryzur (chin- 
length, go out of fashion, 
sassy style, etc.) 
– wymienianie rodzajów 

fryzur noszonych przez 
kobiety 

– opisywanie 

najodpowiedniejszej dla 
nas fryzury 

– dopasowywanie słów do 

definicji 
– wybieranie słów o 

znaczeniu najbliższym 

do podanego (jedna z 
trzech opcji) 
– opisywanie różnych 

fryzur 
– wyrażanie sugestii 
– pytanie o radę 

– wypełnianie formularza 
zgłoszenia (filling out 
the sign-in sheet) 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 



tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 7:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – fryzury męskie (short cuts, 
medium cuts, long hair, 
etc.) 
– słownictwo służące do 

opisu fryzur z krótkich 

włosów (buzz cut, crew 
cut, spiked hairstyle, etc.) 
– słownictwo służące do 

opisu fryzur z włosów 
średniej długości (classic 

style, businesslike style, 
part the fringe from the 
hairline, etc.) 
– słownictwo służące do 

opisu fryzur z długich 
włosów (tangle-free, 
shiny, etc.) 
– cechy mężczyzny (active, 
strong, creative, etc.) 
– wymienianie fryzur 
powszechnie noszonych 
przez mężczyzn 

– podawanie najbardziej i 
najmniej ulubionej 



fryzury dla mężczyzn 
– dopasowywanie słowa 

(jednego z dwóch) do 
kontekstu zdania 

– znajdowanie słów o 

znaczeniu podobnym do 
podanego w zdaniu 

– opisywanie męskich 

fryzur 
– wyrażanie sugestii 
– wyrażanie swoich 

życzeń 
– pisanie notatki dla 

pracodawcy (writing a 

note) 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo i wyrażenia 

opisujące komunikację z 



klientem (listen to, show a 
style book, give clear 
instructions, etc.) 
– zwroty używane w 

rozmowie z klientem w 

salonie: Are you ready 
for...?, I’ll only take..., I 
just want you to..., etc.) 
– mówienie o tym, jaki 
jest najlepszy sposób 

komunikowania się 

stylisty z klientem 
– mówienie o tym, czego 

klient najczęściej 
oczekuje od fryzjera 
– znajdowanie słów o 

znaczeniu podobnym do 

podanego w zdaniu 
– wybieranie zdań, w 

których podkreślone 

wyrazy użyte są 
poprawnie (jedna z 

dwóch opcji) 
– prowadzenie rozmowy z 

klientem w salonie 

piękności 
– zadawanie pytań o 
rodzaj fryzury 

– udzielanie instrukcji 
– pisanie notatki o kliencie 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Book 2 Rozdział 1:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – zwroty związane z 

przywitaniem klienta: 
Welcome to..., Do 

you have an 

appointment?, etc. 
– wyrażenia związane z 

wizytą w salonie (by 

appointment only, 
wait time, walk-ins, a 

repeat client, etc.) 
– zwroty 
grzecznościowe 

związane z obsługą 

klienta w salonie: 
Would you like 

anything to...? 

– witanie klientów 
– udzielanie informacji 
– udzielanie wskazówek 

– pisanie instrukcji dla 
pracowników (writing 

instructions) 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 



nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 
 

Book 2 Rozdział 2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo związane z 
określeniem lokalizacji (is 

located, landmarks, 
nearby, etc.) 
– wskazywanie drogi (go 

straight, head south, take 

the ramp, merge onto, turn 
left, etc.) 
– zwroty używane podczas 

rozmowy telefonicznej: 
Thank you for calling..., 
How can I help you? 
– udzielanie wskazówek – 
wskazywanie drogi 
– prowadzenie rozmowy 

telefonicznej z klientem 
– pisanie wskazówek, jak 

dotrzeć do salonu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 



pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Book 2 Rozdział 3:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo związane z 

godzinami pracy salonu 

(extended business 
hours, open earlier, off 
days, hours of 
operation, etc.) 
– zwroty związane z 

prowadzeniem 
rozmowy telefonicznej: 
Thank you for 
calling..., How can I 
help you? So, can I 
schedule an 

appointment for...? 
– udzielanie informacji 
– prowadzenie rozmowy 

telefonicznej 
– podawanie czasu pracy 

– pisanie zawiadomienia dla 

klientów  

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 



związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo i wyrażenia 

związane z umawianiem 

się na wizytę (schedule 

appointments, confirm, 
book an appointment, 
available, etc.) 
– zwroty używane przy 

umawianiu się na wizytę 
– udzielanie rad 
– umawianie się na wizytę 

w salonie piękności 
– podawanie swoich 
danych osobowych 

– pisanie porad dla 

pracowników 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 

zawodowych 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 

zawodowych 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 

realizacją zadań 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 

zawodowych. 



  Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 
 

Book 2 Rozdział 5:  

WIEDZA: 

Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 

wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – etapy mycia włosów 
(preparation, lather, 
rinsing) 
– słownictwo związane z 
przygotowaniami do 

mycia włosów (remove all 
jewelry, shampoo chair, 
wrap the towel, etc.) 
– słownictwo związane z 

nakładaniem szamponu i 
myciem włosów (hose, 
monitor the water 
temperature, saturate the 
client’s hair, apply the 

shampoo, etc.) 
– słownictwo związane ze 

spłukiwaniem włosów 
udzielanie rad 

– udzielanie instrukcji 
– przepraszanie 

– pisanie instrukcji dla 

nowego pracownika 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 



słuchanie. 
 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

czytanie i słuchanie. 
 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Book 2 Rozdział 6:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – zabiegi wykonywane na 

– nazwy elementów 

składowych zestawu do 
trwałej ondulacji 
(protective gloves, caps, 
applicator bottles, etc.) 
– rodzaje trwałej ondulacji 
(alkaline, acid, 
exothermic) 
– wyrażenia opisujące 

wykonywanie zabiegu 

trwałej ondulacji 
(condition hair, replenish 

hair, give a perm, etc.) 
– udzielanie rad 
– udzielanie informacji 
– dokonywanie wyboru 

– opisywanie zalet 
– pisanie listu do firmy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 



niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 7:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – metody prostowania 

włosów (chemical 
relaxers, keratin 
treatment, thermal 
reconditioning) 
– słownictwo i wyrażenia 
związane z prostowaniem 

włosów (create soft hair, 
silky hair, flat iron the hair 
straight, permanent 
results, etc.) 
– dokonywanie wyboru 
– wyrażanie preferencji 
– przedstawianie oferty 

– opisywanie procedury 
– pisanie kilku zdań na 

temat prostowania 

włosów 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 



niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – zabiegi wykonywane na 

– kolory włosów (brown, 
black, hot colors, chestnut, 
auburn, etc.) 
– słownictwo związane z 

farbowaniem włosów 
(consult a professional, 
color swatch book, dye 

hair, etc.) 
– zwroty związane ze 

zmianą wygladu: I want to 

change my look..., I want 
a bigger change..., I think 

(copper red) would look 

fantastic on you, etc.) 
– wymienianie powodów, 
dla których niektórzy 

ludzie farbują włosy 
– wyrażanie opinii na 

temat tego, czy niektóre 

z kolorów włosów 



sprawiają, że skóra 
wygląda na ciemniejszą 

lub jaśniejszą 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 9:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – rodzaje golenia (traditional 
wet shave, quick dry shave, 
etc.) 
– słownictwo i wyrażenia 
związane z goleniem 

(soften the skin, prevent 
irritation, electric razor, 
etc.) 
– wymienianie niektórych 

zabiegów 
kosmetycznych dla 

mężczyzn 
– wymienianie przyborów 

używanych przez 



mężczyzn do golenia 
przedstawianie oferty 

– udzielanie informacji o 
usługach 

– pisanie ogłoszenia o 

usługach dostępnych w 
salonie 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 

Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 10:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – problemy z włosami (flaky 

scalp, dandruff, hair loss, 
split ends, etc.) 
– zabiegi na włosach (perms, 
coloring, heat styling, etc.) 
– sposoby pielęgnacji 
włosów (herbal extract 
treatment, leave-in 
conditioner, etc.) 
– zwroty stosowane podczas 



rozmowy na temat 
zauważonego problemu 
– wymienianie czynników 
niszczących włosy 

– wymienianie sposobów 

pielęgnacji zniszczonych 
włosów 
– sugerowanie 

– przedstawianie oferty 
usług 

– diagnozowanie 

problemu 
– udzielanie rad 

– pisanie instrukcji 
dotyczącej pielęgnacji 
zniszczonych włosów 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

BOOK 3 Rozdział 1:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo związane z 

promocjami w salonie 



– słownictwo i zwroty 
używane w rozmowie na 

temat promocji 
– przedstawianie oferty 

salonu 

– pytanie o zniżki i 
promocje 

– udzielanie wskazówek 

– pisanie ulotki informującej 
o promocjach w salonie 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – sposoby płatności w 

salonie piekności (debit 
card, credit card, personal 
check, cash) 
– użycie bonów 
podarunkowych (accept, 
refund expired gift 



certificates, charges listed 
on..., etc.) 
– zwroty związane z 
napiwkami (20% of your 
cost, give tips in cash, give 

tips directly to..., etc.) 
– potwierdzanie 

wykonania usługi 
– pytanie o formy 
płatności 
– udzielanie informacji 
– pisanie notatki z 
informacjami  

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 3:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo i zwroty 

związane z farbowaniem 
włosów (dye fades away, 
lightening, cover grays, 
permanent, semi- 



permanent, conceal grays, 
etc.) 
– zwroty związane z testem 
skórnym (patch test, apply 

a test solution of dye, 
allergic reaction, etc.) 
– słownictwo opisujące 

zniszczenie włosów (avoid 

products, a high ammonia 
content, conditioning 

ingredients, etc.) 
– wymienianie powodów, 
dla których włosy raczej 
farbuje się w salonie niż 

w domu 
– mówienie o tym, jak 

ludzie pielęgnują 

farbowane włosy 
– opisywanie problemu 

– proponowanie 

– udzielenie rad 
– pisanie artykułu do 

czasopisma o urodzie 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 4:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



językowych 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – profesjonalne techniki 
koloryzacji włosów 

(double process color, 
highlights and lowlights, 
corrective color) 
– słownictwo związane z 

farbowaniem włosów 
(bleaching, base color, 
adding dye, cap highlight, 
foil highlight, etc.) 
– zwroty używane w 

rozmowie z technikiem 

kolorystą: What do you 
want to have done?, I want 
to go blond, You need 

double process color, I 
wouldn’t recommend it 
– wymienianie 

problemów, jakie mogą 

wyniknąć z 

samodzielnego 

farbowania włosów 
– wymienienie technik, 
jakie mogą stosować 

tylko technicy koloryści 
– polecanie 

– wymienianie wad 

– opisywanie technik 
koloryzacji włosów 

– pisanie na temat 
koloryzacji włosów 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 



  Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 5:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo dotyczące 

włosów kręconych (dry 

cut, natural curl pattern, 
frayed ends, etc.) 
– słownictwo związane z 

pielęgnacją włosów w 
domu (moisture, use 

shampoo, blow dry, 
condition one’s hair, need 
to be moisturized, etc.) 
– zwroty używane do 
wyrażania prośby o radę i 
do udzielania rad: Why is 

it that...?, You probably 
need..., You should stop 
– wymienianie 

problemów, jakie mogą 
mieć osoby z kręconymi 
włosami 
– wyrażanie swojego 
zadania na temat tego, 
czy łatwiej dbać o włosy 

kręcone czy proste 
– opisywanie sposobu 

pielęgnacji swoich 

włosów 
– pisanie notatki ze 

wskazówkami 

 



UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 6:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo związane z 

produktami do pielęgnacji 
włosów (hairspray, spritz, 
clarifying shampoo, etc.) 
– efekty oddziaływania 

kosmetyków na włosy 

(leave a greasy film on 

hair, help hold styles, 
make hair feel stiff, etc.) 
– zwroty stosowane przy 

rozwiązywaniu 

problemów: I have a lot of 
trouble styling..., I know 

what the problem is, You 

might want to..., etc) 
– wymienianie często 

spotykanych problemów 

z włosami 



– wymienianie produktów 
do pielęgnacji włosów 
– wyrażanie prośby o radę 
– polecanie 

– opisywanie problemu 

– rozwiązywanie 
problemu klientki 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 7:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – nazwy produktów do 

męskiego salonu 

fryzjerskiego (straight 
razor, electric razor, 
beard trimmer, shaving 
bowl, etc.) 
– właściwości produktów 

(ideal for, easy-to-change, 
triple-razor action, self- 
sharpening, etc.) 
– zwroty związane ze 



składaniem zamówienia: 
place your order..., 
receive a free gift, let me 
start the order, etc.) 
– mówienie o tym, jak 

mężczyźni dbają o swój 
wygląd 

– wymienianie nazw 

przyborów toaletowych 
używanych przez 

mężczyzn do pielęgnacji 
twarzy 
– przedstawianie oferty 

– składanie zamówienia 

– dokonywanie wyboru 
– pisanie listu 

zawierającego opinię na 

temat produktów 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 



wypowiedziach: 

 – fryzury na specjalne 
okazje (updos, ponytail, 
French Twist, etc.) 
– słownictwo i zwroty 
opisujące fryzury na 

specjalne okazje (elegant, 
classic look, femine touch, 
sleek look, bohemian look, 
etc.) 
– zwroty używane w 

rozmowie z fryzjerem: Do 

you have a particular style 

in mind?, What type of 
look are you going for?, I 
think I’d like..., etc.) 
– wymienianie sposobów 
uczesania włosów na 

specjalne okazje 
– dokonywanie wyboru 

– udzielanie rad 

– pisanie wiadomości dla 
fryzjera 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
Technik Mechanik Lotniczy - język angielski lotniczo - techniczny 
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UNIT 1 – Parts of an airplane 1 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
częściami samolotu: 
nose, fuselage, turbine 
engines, tail, wings, 
landing gear, wheels, 
tires, turboprops, gas 
turbines 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
pilot, cockpit, on the 
tail, weight, power, jet 

 czasowniki: support, 
focus  

 przymiotniki: basic, 
strong, moderate 

 przysłówki: steady, 
usually 

 zwroty, np.: I’m 
concerned about … . I 
think we damaged it 
when … . We’d better 
… before we … .  

 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Fixed Wing (rozdział z 
podręcznika dot. części 
samolotu) – zadanie 
typu P/F; dobieranie 
definicji do podanych 
wyrazów; wybieranie 
zdań, w których 
podkreślone 
wyrazy/wyrażenia 
użyte są poprawnie 
(jedna z dwóch opcji); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i drugim 
pilotem dot. 
uszkodzenia samolotu 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
samolotem  

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są części 
stałopłatu oraz która 
część samolotu bierze 
udział w lądowaniu 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
uszkodzenia samolotu 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
uszkodzeniu jakiejś 
części samolotu, 
przyczynie uszkodzenia 
i podjęciu wymaganych 
działań (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 protokół szkody (the 
pilot’s damage report) 
sporządzony przez 
pilota z podaniem 
uszkodzonej części i 
przyczyny uszkodzenia 
(na podstawie ćw. 8)  

 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

nieliczne błędy błędy 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 2 – Parts of an airplane 2 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
częściami samolotu 
(c.d.): elevators, 
ailerons, rudder, flaps, 
spoiler, slats, outboard 
slats, horizontal 
stabilizer, vertical 
stabilizer, winglets 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• zna część 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia 
sporo błędów w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna większość 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

słowa i 
wyrażenia 

• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



 rzeczowniki/wyrażenia: 
aircraft’s movement, 
takeoff, landing, force, 
air resistance, speed, 
steadiness, side-to-side 
movement 

 czasowniki: 
understand, control, 
guide, roll, adjust, 
change, reduce, slow 

 przymiotniki: smooth, 
unwanted, steady 

 zwroty, np.: You use 
the … to move … . 
You’re close, but … . 
What does the … do? 

 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• popełnia 
sporo błędów 

leksykalno-
gramatycznych 
w trudniejszych 

zadaniach 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

sporadyczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne, 

które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Understanding Aircraft 
Movement (podręcznik 
szkoleniowy – 
fragment dotyczący 
części samolotu) – 
zadanie typu P/F; 
wybieranie w 
podanych zdaniach 
poprawnego 
wyrazu/wyrażenia 
(jednego z dwóch); 
umieszczanie 
podanych wyrazów 
pod odpowiednimi 
nagłówkami w tabelce; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorką i 
studentem dot. części 
samolotu ważnych przy 
sterowaniu – 
zaznaczanie 
usłyszanych informacji; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z samolotem 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są części skrzydła 
samolotu oraz które 
części samolotu 
odgrywają ważną rolę 
podczas startu i 
lądowania  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. części, 
które są ważne przy 
sterowaniu samolotem 
(odgrywanie ról 
instruktorki i studenta, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
lotów pyta studenta o 
części samolotu 
służące do sterowania i 
o rodzaje ruchu 
samolotu oraz 
rozmawia o błędzie, 
jaki popełnił student 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 notatki studenta (the 
student’s lesson notes) 
z zajęć dot. części 
samolotu oraz 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



kontrolowanych przez 
nie ruchów samolotu 
(na podstawie ćw. 8)  

Reagowanie na 
wypowiedzi 
 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 3 – The cockpit 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
kabiną pilota: cockpit, 
flight deck, rudder 
pedals, side stick, 
center stick, yoke, 
throttle, co-pilot, 
pedestal, instrument 
panel, overhead panel, 
windshield, cabin’s 
climate controls  

 rzeczowniki: 
movement, flight 
status 

 czasowniki: contain, 
control, check, include, 
find 

 przysłówki: easily, 
typically 

 zwroty, np.: Doesn’t 
the … control … ? Some 
models use … . On the 
other hand, … .  

 opisywanie różnic, np.: 
use … instead of …, 
This makes it better for 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



… .  

 

Rozumienie 
wypowiedzi 

 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Cockpit Basics (wstęp 
do podręcznika 
szkoleniowego nt. 
kabiny pilota) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorem i 
studentką dot. różnic 
między bocznym 
drążkiem sterowym i 
tradycyjnym wolantem 
– zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z kabiną pilota 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są dwa główne 
panele w kabinie pilota 
oraz do czego używa 
się wolantu 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. różnic 
między bocznym 
drążkiem sterowym i 
tradycyjnym wolantem 
(odgrywanie ról 
instruktora i studentki, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
lotów rozmawia ze 
studentem/ studentką 
o elementach 
sterujących w kabinie 
pilota, różnicach 
między niektórymi 
częściami i ich 
zastosowaniem (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 notatki studenta z 
zajęć (the student’s 
lesson notes) dot. 
kontrolowania 
wysokości (na 
podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 



najprostsze 
pytania, które 

wprowadzono w 
podręczniku i 

czasami 
odpowiada na 

nie 

większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

i 
odpowiada na 

nie 

zadaje 
pytania i 

wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 4 – Flight instruments 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 przyrządy pokładowe: 
attitude indicator, 
heading indicator, 
airspeed indicator, 
altimeter, vertical 
speed indicator, course 
deviation indicator, 
turn coordinator, 
single-needle radio 
magnetic indicator, 
magnetic compass  

 rzeczowniki/wyrażenia: 
rate of climb, dive, 
speed, degrees, needle, 
descent, direction 

 czasowniki: indicate, 
use 

 przymiotniki: reliable, 
short, nautical 

 zwroty, np.: Where is 
the … on this plane? 
Can you identify the … 
? It is to the … ? 

 potwierdzanie 
poprawności 
odpowiedzi, np.: 
Correct. Excellent. Well 
done.  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi  
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Flight Instruments 
(fragment podręcznika 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 



dot. przyrządów 
pokładowych) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorką lotów i 
studentem w ramach 
egzaminu dot. 
przyrządów 
pokładowych – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

czytanie i 
słuchanie 

słuchanie słuchanie 
• zwykle potrafi 

uzasadnić 
swoje 

odpowiedzi 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z samolotem i lotem 

 odpowiedzi na pytania: 
jakiej nazwy używamy 
na podstawowe 
przyrządy pokładowe 
oraz jakie są 
podstawowe przyrządy 
pokładowe 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
przyrządów 
pokładowych 
(odgrywanie ról 
instruktorki lotów i 
studenta, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
lotów pyta studenta o 
lokalizację przyrządów 
pokładowych w 
samolocie i o ich rolę 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 karta z odpowiedziami 
(the flying exam 
checklist) udzielonymi 
przez studenta na 
egzaminie ze 
znajomości przyrządów 
pokładowych (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8) 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 



czytanego wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 5 – Radio equipment 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane 
ze sprzętem radiowym: 
headphones, speaker, 
transceiver, frequency, 
squelch control, break 
squelch, PTT handheld 
mike, transponder, 
boom mike 

 rzeczowniki: button, 
panel, knob, PTT 
switch, device, comfort 

 czasowniki: tune into, 
adjust, connect, press, 
key, supply, increase, 
reduce 

 przymiotniki: different, 
manual, automatic, 
selected, handheld 

 zwroty, np.: I’m calling 
about … . Do you sell … 
? I recommend … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Radio Communication 
Management (strona 
internetowa) – zadanie 
typu P/F; dobieranie 
definicji do podanych 
wyrazów; uzupełnianie 
luk w zdaniach 
podanymi 
wyrazami/wyrażeniami
; odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
przedstawicielką 
handlową i klientem 
nt. oferowanych 
produktów – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie Uczeń nie spełnia • przekazuje • przekazuje • przekazuje • przekazuje Uczeń spełnia 



wypowiedzi 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
ze sprzętem radiowym  

 odpowiedzi na pytania: 
jakiego rodzaju sprzętu 
używają piloci do 
komunikacji oraz jaka 
jest jedna ważna cecha 
panelu przełączników 
audio 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
oferowanych 
produktów 
(odgrywanie ról 
przedstawicielki 
handlowej i klienta, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których przedstawiciel 
handlowy firmy 
sprzedającej sprzęt 
radiowy rozmawia z 
klientem o 
możliwościach sprzętu 
radiowego i różnych 
produktach w ofercie 
oraz przedstawia swoją 
rekomendację (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 formularz zamówienia 
(the product order 
form) sprzętu 
radiowego z podaniem 
wymaganych 
informacji o produkcie 
i oceną obsługi przez 
pracownika (na 
podstawie ćw. 8)  

kryteriów na 
ocenę 

dopuszczającą. 

niewielką 
część istotnych 

informacji 
• wypowiedzi 

nie są 
płynne i są 

bardzo krótkie 
• wypowiedzi są 

w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

część 
istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

wszystkie 
istotne 

informacje 
• wypowiedzi są 

zwykle 
płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

wszystkie 
informacje 

• wypowiedzi są 
płynne i 

mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

kryteria na 
ocenę 

bardzo dobrą 
oraz 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 



domową domową szuka 
dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 6 – Radio basics 1 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
komunikacją radiową 
(c.d.): ICAO prowords, 
callsigns, aviation 
phonetic alphabet, 
communications: 
‘affirmative’, 
‘negative’, ‘roger’, 
‘wilco’, ‘unable’, ‘pan’, 
‘mayday’ 

 rzeczowniki: prowords, 
consistency, 
communication, 
confusion, emergency, 
false alarm 

 czasowniki: avoid, 
sound, remember, 
reserve, prevent, save 

 przymiotniki: 
established, similar, 
similar-sounding, 
quick, important, 
urgent, true, false 

 przysłówek: easily 

 zwroty, np.: Say again 
… . go ahead. Stand by 
for … . Roger. Standing 
by … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Good Communicators 
Make Safe Aviators 
(plakat nt. 
radiokomunikacji): 
zadanie typu P/F; 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem proszącym o 
zezwolenie na 
lądowanie i 
kontrolerką ruchu 
powietrznego, która 
wydaje mu 
odpowiednie 
instrukcje – 
zaznaczanie 
usłyszanych informacji; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z komunikacja radiową 

 odpowiedzi na pytania: 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 



czym różni się 
rozmowa radiowa w 
samolocie od zwykłej 
komunikacji oraz jak 
pilot powie ‘O W’ przy 
użyciu alfabetu 
fonetycznego 

 (w parach) dialog 
sterowany dot. 
zezwolenia na 
lądowanie i 
odpowiednich dla 
pilota instrukcji 
(odgrywanie ról pilota i 
kontrolera ruchu 
powietrznego, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z kontrolerem ruchu 
powietrznego, podaje 
mu dane dot. lotu i 
samolotu, prosi o 
zezwolenie na 
lądowanie i otrzymuje 
odpowiednie 
instrukcje (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 dziennik radiowy 
kontrolera ruchu 
powietrznego (the air 
traffic controller’s 
radio log) z podaniem 
wymaganych 
informacji (na 
podstawie ćw. 8)  

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 



UNIT 7 – Radio basics 2: Conventions 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
komunikacją radiową 
(c.d.): maintain 
consistent 
communication, 
transmit, hold your 
position, identify 
yourself, stand by, 
‘read back’, step on 
another transmission, 
traffic control, risk 
miscommunication 

 rzeczowniki: 
conventions, callsign, 
proword  

 czasowniki: describe, 
receive, proceed, risk 

 przymiotniki: sure, 
plain 

 przysłówek: exactly  

 zwroty, np.: Stand by, 
you stepped on … . 
Request … advisory … . 
You are cleared to … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Radio basics 2: 
Conventions 
(podręcznik 
szkoleniowy z zakresu 
komunikacji radiowej) 
– uzupełnianie tabelki 
informacjami z tekstu; 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami; odpowiedź 
na pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między panią 
pilot i kontrolerem 
ruchu powietrznego 
dot. zezwolenia na 
lądowanie – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z komunikacją radiową 

 odpowiedzi na pytania: 
co pilot zawsze musi 
zrobić, kiedy 
komunikuje się za 
pośrednictwem radia, 
oraz w jaki sposób 
piloci wysyłają i 
otrzymują wiadomości 
radiowe 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
zezwolenia na 
lądowanie (odgrywanie 
ról pilota i kontrolera 
ruchu powietrznego, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z kontrolerem lotów o 
transmisji radiowej, 
prosi o wsparcie i pyta 
o aktualne warunki 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 wpis w dzienniku 
pokładowym (the 
pilot’s flight status log) 
dot. statusu lotu o 
podanej godzinie (na 
podstawie ćw. 8)  

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 8 – Radio basics 3 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
komunikacją radiową 
(c.d.): tower controller, 
ground control, 
approach facility, 
departure facility, 
Flight Service Station, 
center control, traffic 
advisory, ATC facilities 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
takeoff, runway, 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

• zna część 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia 
sporo błędów w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna większość 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia 
sporo błędów 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

słowa i 
wyrażenia 

• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



weather advisory  

 czasowniki: address, 
use 

 przymiotnik: common 

 zwroty, np.: 
Requesting (clearance 
to land). What is your 
… ? Contact … .  

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

leksykalno-
gramatycznych 
w trudniejszych 

zadaniach 

leksykalno-
gramatyczne 

leksykalno-
gramatyczne, 

które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 How to address 
common ATC facilities 
(podręcznik dla 
pilotów zawierający 
instrukcje dot. zasad 
komunikacji radiowej) 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między panią 
pilot i kontrolerem 
ruchu powietrznego 
dot. zezwolenia na 
lądowanie samolotu – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z komunikacją radiową 

 odpowiedzi na pytania: 
kto pracuje w wieży 
kontroli ruchu 
powietrznego oraz 
która stacja kontroli 
lotów kontroluje 
samolot w czasie lotu 

 (w parach) dialog 
sterowany dot. 
zezwolenia na 
lądowanie (odgrywanie 
ról pilota i kontrolera 
lotów, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z kontrolerem lotów, 
podaje mu odległość 
samolotu od lotniska, 
czas przylotu i pyta o 
zezwolenie na 
lądowanie (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport z przylotu 
samolotu (the flight 
arrival report) z 
podaniem 
wymaganych danych 
(na podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 



najprostsze 
pytania, które 

wprowadzono w 
podręczniku i 

czasami 
odpowiada na 

nie 

większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

i 
odpowiada na 

nie 

zadaje 
pytania i 

wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 9 – Distance and speed 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
odległością i 
prędkością samolotu: 
indicated airspeed, 
calibrated airspeed, 
equivalent airspeed, 
true airspeed, 
groudspeed, knot, 
nautical mile, mph, kph 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
instrument, at sea 
level, units of 
measurements, 
distance  

 czasowniki: remember, 
refer, measure, 
indicate 

 przymiotniki: accurate, 
different, relative  

 zwroty, np.: Be aware 
of … . I have a few 
questions about … . I’m 
confused about … . Do 
you know … ?  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Types of airspeed 
(rozdział nt. prędkości 
lotu) – odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



zdaniach podanymi 
wyrazami/ 
wyrażeniami; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
studentką i 
instruktorem dot. 
różnicy między podaną 
prędkością lotu i 
skalibrowaną 
prędkością lotu – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

swoje 
odpowiedzi 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie związku z 
odległością i 
prędkością samolotu 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są miary 
prędkości oraz jaką 
jednostką mierzymy 
odległość w powietrzu 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. różnicy 
między podaną 
prędkością lotu i 
skalibrowaną 
prędkością lotu 
(odgrywanie ról 
studentki i instruktora, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których student 
rozmawia z 
instruktorem o 
podanej prędkości lotu 
i skalibrowanej 
prędkości lotu oraz 
dlaczego ma problem z 
tymi zagadnieniami 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 odpowiedzi na pytania 
egzaminacyjne (the 
exam questions) dot. 
podanej prędkości lotu 
i skalibrowanej 
prędkości lotu oraz ich 
porównania (na 
podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 



czytanego wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 10 – Describing flight 1 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
lotem: axes of rotation, 
yaw, vertical axis, roll, 
longitudinal axis, pitch, 
lateral axis, bank, 
torques, maneuver 

 rzeczowniki: wingtip, 
axis, axes, rotation, 
nose, tail 

 czasowniki: extend, 
rotate 

 przymiotniki: different, 
perpendicular 

 przysłówek: 
accordingly 

 zwroty, np.: We’ll start 
with … . You should 
adjust … . Is that 
better? 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Axes of Rotation 
(rozdział nt. osi obrotu) 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorem i 
studentką dot. 
ćwiczenia wznoszenia 
samolotu na zadaną 
wysokość – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 



Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie związku z 
lotem 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są trzy różne osie 
obrotu samolotu oraz 
jak się nazywa ruch 
wzdłuż osi bocznej  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
ćwiczenia wznoszenia 
samolotu na zadaną 
wysokość (odgrywanie 
ról instruktora i 
studentki, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
rozmawia ze 
studentem nt. 
kontrolowania 
pochylenia, 
wznoszenia się i 
regulacji obrotu (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport z ćwiczeń 
praktycznych studenta 
(the student practice 
report) dot. 
wykonanego lotu 
ćwiczeniowego (na 
podstawie ćw. 8)  

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 



UNIT 11 – Describing flight 2 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
lotem (c.d.): climb, 
descend, turbulence, 
increase the altitude, 
above the clouds, 
speed up, cruising 
speed, cruise to, 
destination, decreasing 
speed  

 rzeczowniki: clouds, 
destination 

 czasowniki: climb, rise, 
experience, continue, 
result, slow down 

 przymiotniki: thick, 
smooth 

 zwroty, np.: Decrease 
speed to … . Descend 
to runway … . But I 
missed … . You are 
cleared to land runway 
… .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Sample post takeoff 
flight script (scenariusz 
komunikatu pilota z 
informacjami dot. lotu) 
– zadanie typu P/F; 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między panią 
pilot i kontrolerem 
lotów dot. podejścia 
samolotu do lądowania 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z lotem 

 odpowiedzi na pytania: 
co robi samolot, aby 
wznieść się wyżej po 
wystartowaniu oraz 
jakich słów można użyć 
na określenie „lecieć 
szybciej” i „lecieć 
wolniej” 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
podejścia samolotu do 
lądowania (odgrywanie 
ról pilota i kontrolera, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



z kontrolerem lotów o 
zmniejszeniu 
prędkości, zejściu do 
pasa startowego i 
lądowaniu samolotu 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 dziennik podejścia do 
lądowania (the 
approach log) z 
podaniem 
wymaganych danych 
(na podstawie ćw. 8)  

zakłócają 
komunikacji 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 12 – Types of airliners 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
rodzajami samolotów: 
civil aircraft, narrow-
body airliner, regional 
airliner, feederliner, 
regional jet, 
commuterliner, wide-
body airliner, turbofan 
engine, cabin classes 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
passenger aisle, cabin 
width, difference, jet 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-

• zna część 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia 
sporo błędów w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna większość 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia 
sporo błędów 

leksykalno-

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-

• zna wszystkie 
wprowadzone 

słowa i 
wyrażenia 

• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 
leksykalno-

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



engine, turboprops  

 czasowniki: seat, plan, 
fly 

 przymiotniki: similar, 
major, large  

 przysłówek: probably  

 zwroty, np.: Now I fly 
… . The smaller planes 
have … . Does that 
make them more 
difficult to fly?  

gramatyczne 
we wszystkich 

typach 
zadań 

gramatycznych 
w trudniejszych 

zadaniach 

gramatyczne gramatyczne, 
które 

zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Airliners Big and Small 
(artykuł z czasopisma o 
różnych rodzajach 
samolotów) – zadanie 
typu P/F; dobieranie 
definicji do podanych 
wyrazów; dobieranie 
podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
rekruterem i pilotem 
dot. jego 
doświadczenia w 
pilotowaniu różnych 
samolotów – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z rodzajami samolotów 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są rodzaje 
samolotów oraz jakie 
silniki napędzają 
samoloty 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
doświadczenia w 
pilotowaniu różnych 
samolotów 
(odgrywanie ról 
rekrutera i pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których rekruter 
rozmawia z pilotem o 
rodzajach samolotów, 
jakie pilotował, o 
różnicach między 
silnikami i o 
trudnościach w 
pilotowaniu (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 notatki rekrutera (the 
interviewer’s notes) z 
informacjami o 
doświadczeniu pilota 
(na podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 



• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 13 – Types of airspace 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
przestrzenią 
powietrzną: altitude, 
mean sea level (MSL), 
vicinity to the airport, 
flight level (FL), ceiling, 
floor, visual flight rules 
(VFR), class A airspace, 
class B airspace, class C 
airspace, class D 
airspace, class E 
airspace, class G 
airspace 

 rzeczowniki: sections, 
vicinity, clear weather, 
ground, air traffic 

 czasowniki: keep, 
follow, surround, exist 

 przymiotniki: clear, 
narrow, moderate, 
major 

 zwroty, np.: Entering … 
. Cleared through … . 
Contact (Westland) 
tower on … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Know Your Airspace 
(fragment z 
podręcznika dla 
pilotów dot. 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 



przestrzeni 
powietrznej i jej 
rodzajów) – zadanie 
typu P/F; dobieranie 
definicji do podanych 
wyrazów; dobieranie 
podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między panią 
pilot i wieżą kontroli 
lotów dot. podejścia 
samolotu do lądowania 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

• rozumie 
ogólny sens 

przeczytanych 
tekstów, 

ale w niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

uzasadnić 
swoje 

odpowiedzi 

kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z przestrzenią 
powietrzną 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są różne klasy 
przestrzeni 
powietrznej oraz jaki 
jest najwyższy poziom 
w określonej 
przestrzeni 
powietrznej 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
podejścia samolotu do 
lądowania (odgrywanie 
ról pilota i kontrolera 
lotów, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z kontrolerem o 
wejściu w przestrzeń 
powietrzną lotniska, 
uzyskaniu zezwolenia 
na lądowanie i 
kontaktowaniu się z 
wieżą kontroli lotów 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 dziennik kontroli 
podejścia samolotów 
do lądowania (the 
approach control log) – 
zapis informacji o 
podejściu samolotu do 
lądowania z podaniem 
wymaganych danych 
(na podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 



czytanego tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

słuchanego lub 
czytanego 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 14 – Parts of an airport 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
częściami portu 
lotniczego: terminals, 
gates, customs, 
security checkpoints, 
control tower, runway, 
taxiway, restricted 
areas, hangar, fuel 
depot, concourses 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
employee, ID badge, 
open flames, trash, 
compliance 

 czasowniki: reach, 
enter, pass, apply, sign 
in, keep 

 przymiotniki: clean, 
following 

zwroty, np.: Your gate is 
unavailable. Request gate 
reassignment. Taxi to 
Terminal … . Contact 
ground control … 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Welcome to Brighton 
International Airport! 
(informacje dla 
pracowników) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami; odpowiedź 
na pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
kontrolerką lotów i 
pilotem podchodzącym 
do lądowania dot. 
zmiany terminala i 
bramki – zadanie typu 
P/F; uzupełnianie luk w 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



dialogu  

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z częściami portu 
lotniczego 

 odpowiedzi na pytania: 
w której części lotniska 
ląduje samolot oraz 
gdzie pasażerowie 
czekają przed wejściem 
na pokład samolotu 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. zmiany 
terminala i bramki 
(odgrywanie ról 
kontrolera i pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których kontroler 
lotów rozmawia z 
pilotem o problemie z 
dostępnością bramki, 
poleca kołowanie do 
innego terminala i 
udziela informacji, z 
kim następnie należy 
się kontaktować (ćw. 
8) 
 

Pisanie:  

 dziennik pilota (a 
pilot’s log) z 
informacjami o 
zmianie terminala i 
powodach takiej 
decyzji (na podstawie 
ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 



dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 15 – People in an airport 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
obsługą lotniska: 
airplane mechanic, 
ground controller, 
customs agent, 
security personnel, 
screener, ticket agent, 
cargo handler, pilot, 
co-pilot, flight 
attendant 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
responsibilities, 
maintenance issues, 
employee, air traffic, 
taxiways, goods, 
luggage, resume, cover 
letter 

 czasowniki: fill a 
position, include, 
control, check, 
schedule, greet, solve 
issues, load, lift 

 przymiotnik: 
responsible  

 przysłówek: separately  

 zwroty, np.: How’s the 
recruiting going? I just 
hired … . What 
positions do we still 
need to fill? We still 
need … . We haven’t 
started … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Employment 
Opportunities (oferty 
pracy) – zadanie typu 
P/F; zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/ 
wyrażeniami o 
podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
menadżerką i 
przełożonym dot. 
postępów w rekrutacji 
pracowników na wolne 
stanowiska – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 



określanie ich związku 
z obsługą lotniska 

 odpowiedzi na pytania: 
kto zajmuje się 
pasażerami podczas 
lotu oraz kto zajmuje 
się ich bagażem 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
postępów w rekrutacji 
pracowników na wolne 
stanowiska 
(odgrywanie ról 
menadżerki i 
przełożonego, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których menadżer ds. 
zatrudnienia rozmawia 
z przełożonym o tym, 
na jakie stanowiska 
zatrudnił 
pracowników, a które 
są jeszcze wolne i 
opowiada, jak 
przebiegają rozmowy 
kwalifikacyjne (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 e-mail (the email) z 
informacją o 
postępach w procesie 
rekrutacji nowych 
pracowników (na 
podstawie ćw. 8)  

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 1 – Air traffic control 



 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
kontrolą ruchu 
lotniczego: air traffic 
control, controller, air 
traffic, directing, 
clearance delivery, 
minimum, radar, 
traffic, vertical 
separation, lateral 
separation, 
longitudinal 
separation, NOTAMs, 
collision  

 rzeczowniki: facility, 
individual, resume, 
individual, applicants, 
experience, 
responsibilities, 
takeoff, runways, 
safety, advisories, 
accident, qualifying 
exam, references 

 czasowniki: apply, 
seek, pass, include, 
provide, maintain, 
draft, prevent 

 przymiotniki: 
significant, selected, 
qualifying, up-to-date, 
informational  

 zwroty, np. It’s about 
one of the NOTAMs 
from yesterday. We 
nearly had … . A pilot 
tried to … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Attn: Glenview Airport 
seeks ATC controller 
(opis pracy, 
wymagania i zakres 
czynności) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/ 
wyrażeniami o 
podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
przełożoną i 
kontrolerem dot. 
incydentu na pasie 
startowym – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z kontrolą ruchu 
lotniczego 

 odpowiedzi na pytania: 
kto jest 
odpowiedzialny za 
kontrolę ruchu 
lotniczego oraz jakie są 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



dwa rodzaje separacji  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
incydentu na pasie 
startowym 
(odgrywanie ról 
przełożonej i 
kontrolera, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których przełożony 
rozmawia z 
kontrolerem o 
NOTAM, o zamknięciu 
pasa startowego i o 
możliwym wypadku 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport nt. incydentu na 
pasie startowym (a 
report on the runway 
incident) zawierający 
m.in. opis incydentu i 
podjętych działań (na 
podstawie ćw. 8)  

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

zwykle spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 2 – Flight plans 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• zna część 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

słowa i 
wyrażenia 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 



Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
planami lotów: 
departure point and 
time, arrival point and 
time, route, flight time, 
ground time, time en 
route, block time, fuel 
details, burn-off, 
airways routing, 
payload, off-to-on 
time, center-stored 
flight plan system 

 rzeczowniki: flight 
identification, limit, 
luggage items, 
weather concerns, 
aircraft model 

 czasowniki: 
necessitate, increase, 
lighten up 

 przymiotniki: 
international, detailed, 
universal  

 przysłówek: primarily  
zwroty, np. I saw your 
note about the … . I was 
worried about the …, too. 
That’s a good idea. 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• popełnia 
sporo błędów w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna większość 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia 
sporo błędów 

leksykalno-
gramatycznych 
w trudniejszych 

zadaniach 

• zwykle 
poprawnie je 

zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 
leksykalno-

gramatyczne, 
które 

zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Farwell Airport Flight 
Plan (plan lotu ze 
wszystkimi 
wymaganymi danymi) 
– zadanie typu P/F; 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i drugim 
pilotem dot. przeglądu 
planu lotu – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z planami lotów 

 odpowiedzi na pytania: 
jak się nazywa czas, 
jaki samolot spędza na 
lotnisku, oraz co musi 
być załadowane do 
samolotu między 
lotami 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
przeglądu planu lotu 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
planie lotu, o ciężarze 
płatnym samolotu i o 
pogodzie (ćw. 8) 
 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



Pisanie:  

 informacja dla 
pasażerów o ciężarze 
płatnym samolotu (a 
passenger notice about 
payload) zawierająca: 
nazwę linii lotniczych, 
numer lotu, datę lotu, 
oczekiwany czas w 
trasie i ograniczenia 
dot. bagażu (na 
podstawie ćw. 8)  

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 3 – Weather conditions 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
pogodą: meteorology, 
weather forecast, 
temperature, predict, 
precipitation, visibility, 
wind speeds, weather 
fronts, Visual 
Meteorological 
Conditions (VMC), 
Instrument 
Meteorological 
Conditions (IMC), 
atmospheric pressure  

 rzeczowniki: weather 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• zna część 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia 
sporo błędów w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna większość 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia 
sporo błędów 

leksykalno-
gramatycznych 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

słowa i 
wyrażenia 

• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 
leksykalno-

gramatyczne, 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



updates, aviation, in 
advance, destination 
locations 

 wyrażenie: keep track 
of 

 czasowniki: update, 
serve, specialize, 
predict, provide, check, 
select, generate 

 przymiotniki: up-to-
date, current, 
personalized, daily, 
average 

 przysłówek: constantly 

 zwroty, np. Can you 
check the weather … ? 
We’re expecting … . 
We ran into a … .  

we wszystkich 
typach 
zadań 

w trudniejszych 
zadaniach 

które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Weather Watcher 
(strona internetowa z 
informacjami, czym 
zajmuje się firma) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

rozmowa między pilotem 
i drugim pilotem dot. 
przygotowania do startu i 
pogody podczas lotu – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z pogodą 

 odpowiedzi na pytania: 
jak nazywamy obszar 
między dwoma 
różnymi rodzajami 
pogody oraz jaki wpływ 
na samolot może mieć 
ulewny deszcz  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
przygotowania do 
startu i pogody 
podczas lotu 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
komunikacie 
meteorologicznym, o 
spodziewanych 
warunkach i o 
pogodzie podczas 
poprzedniego lotu (ćw. 
8) 
 

Pisanie:  

 dziennik pilota (the 
pilot’s log) zawierający 
wpis dot. 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



spodziewanych 
warunków 
pogodowych podczas 
lotu (na podstawie ćw. 
8)  

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 4 – Pre-flight check 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
kontrolą samolotu 
przed wylotem: pre-
flight check, cockpit 
check, emergency 
equipment check, 
walk-around, tire 
check, external 
problems, wear, 
surface damage, fan 
blade, log book, 
excessive, maintenance  

 rzeczowniki: aircraft 
interior, good 
condition, safety 
devices, cockpit 
instruments, scratches, 
dents, turbojet 

 czasowniki: become, 
avoid 

 przymiotniki: 
additional, clear, 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



general, notable, 
minor, serious, visible, 
recent, bent, 
dangerous, immediate  

 przysłówki: slightly, 
probably  

 zwroty, np. Can we 
discuss … ? I agree … . 
I’m concerned about 
… .  

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Pre-flight check notes 
(uwagi dot. kontroli 
przed lotem w celu 
oceny stanu samolotu) 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami o podobnym 
znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
drugim pilotem i panią 
kapitan dot. uwag po 
przeprowadzonej 
przed wylotem kontroli 
– zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z kontrolą samolotu 
przed wylotem 

 odpowiedzi na pytania: 
co załoga musi 
skontrolować przed 
startem samolotu oraz 
gdzie pilot trzyma zapis 
kontroli lotu, napraw, 
konserwacji 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. uwag po 
kontroli 
przeprowadzonej 
przed wylotem 
(odgrywanie ról 
drugiego pilota i pani 
kapitan, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których drugi pilot 
rozmawia z kapitanem 
o kontroli samolotu 
przed wylotem, o 
zauważonych 
problemach oraz o ich 
wadze (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 wniosek o konserwację 
(the maintenance 
request) samolotu 
zawierająca dane dot. 
zgłoszenia, problemy 
zauważone podczas 
kontroli przed wylotem 
i wnioskowany zakres 
prac (na podstawie ćw. 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



8)  

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 5 – Weather reports 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
komunikatami 
meteorologicznymi: 
weather report, wind, 
wind direction, storm, 
snow, slush, fog, gusts, 
cloud cover, rain, hail, 
runway contamination, 
ice, hydroplane  

 rzeczowniki: weather 
data, overcast, 
visibility, temperature, 
thunderstorms, tires, 
potential 

 wyrażenia: in effect, on 
the ground 

 czasowniki: expect, 
reduce 

 przymiotniki: current, 
heavy, occasional, 
severe, possible, 
standing, increased, 
wet, patchy 

 zwroty, np. Request … . 
Temperature is … . Any 
delays? 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Weather reports 
(komunikaty 
meteorologiczne nt. 
warunków 
pogodowych dla 
podanych lotów) – 
zadanie typu P/F; 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów do luk w 
parach zdań (2 opcje); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między panią 
pilot i kontrolerem 
lotów dot. prośby o 
podanie aktualnych 
warunków 
pogodowych – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z komunikatami 
meteorologicznymi 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie warunki 
pogodowe mogą 
bardzo utrudniać 
latanie oraz dlaczego 
ważne jest, by pilot 
wiedział, jakiej pogody 
oczekiwać 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. prośby o 
podanie aktualnych 
warunków 
pogodowych 
(odgrywanie ról pani 
pilot i kontrolera 
lotów, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z kontrolerem lotów o 
warunkach 
pogodowych, o wietrze 
oraz o opóźnieniach 
lotów (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 komunikat 
meteorologiczny (the 
weather report) 
zawierający 
szczegółowe dane 
pogodowe dla lotniska 
Hayfield Airport (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 



pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

pytań oraz 
zadaje niektóre 

z nich 

odpowiada na 
nie 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 6 – Taxiing 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
kołowaniem samolotu: 
taxiing, taxi, steer, 
airport markings, 
pushback, tug, tow, 
thrust, efficiency, brake 
check, tiller wheel, 
nosewheel 

 rzeczowniki: extreme 
care, responsibilities, 
speed, own power, 
external power, airport 
vehicle  

 czasowniki: assume, 
require, follow, push, 
consider, cause, 
perform, complete 

 przymiotniki: extreme, 
aware, forward, lower  

 przysłówki: actually, 
sparingly, immediately, 
properly 

 zwroty, np. It’s going 
to be … . We’ll also 
need … . Can we get an 
estimate on … ? 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Taxiing (poradnik dla 
pilotów: rozdział dot. 
kołowania samolotu) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



zdaniach podanymi 
wyrazami; dobieranie 
podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i kontrolerem 
ruchu dot. zezwolenia 
na odepchnięcie 
samolotu z bramki i 
przemieszczenie go na 
pozycję do startu – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

swoje 
odpowiedzi 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z kołowaniem 
samolotu 

 odpowiedzi na pytania: 
co pomaga pilotowi 
nawigować na ziemi po 
wylądowaniu samolotu 
oraz w jaki sposób, bez 
pomocy pilota, 
samolot może być 
ustawiany na pozycji  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
zezwolenia na 
odepchnięcie samolotu 
z bramki i 
przemieszczenie go na 
pozycję do startu 
(odgrywanie ról pilota i 
kontrolera ruchu, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot prosi o 
odepchnięcie samolotu 
z bramki, o 
przyporządkowanie 
pasa startowego oraz o 
to, co zrobić z 
holownikiem (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 formularz 
przyporządkowania 
samolotu do pasa 
startowego (the 
runway assignment 
form) zawierający 
wymagane dane (na 
podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 



słuchanego lub 
czytanego 

czytanego informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 7 – Takeoff 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane 
ze startem samolotu: 
takeoff, net takeoff 
flight path (NTOFP), 
rolling takeoff, holding 
point, Segment 1, 
retraction, Vlo, 
Segment 2, Segment 3, 
Segment 4, ground 
distance, air distance 

 rzeczowniki: 
opportunity, certain 
speeds, flight manual, 
profile, heights, liftoff, 
landing gear, obstacles 

 wyrażenia: phase of 
takeoff, get off the 
ground 

 czasowniki: identify, 
affect, reach, outline, 
follow, remain, leave, 
complete, exceed, 
achieve  

 przymiotniki: last, 
final, critical, ideal, 
smoothest, complete, 
safe, sufficient 

 zwroty, np. Increase 
throttle … . 
Approaching … . Pitch 
set to … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Typical Net Takeoff 
Flight Path (podręcznik 
szkoleniowy: 
podsumowanie dot. 
procedur 
obowiązujących 
podczas startu 
samolotu) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); uzupełnianie 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



luk w zdaniach 
podanymi 
wyrazami/wyrażeniami
; odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i drugim 
pilotem dot. kolejnych 
czynności po uzyskaniu 
od wieży zezwolenia na 
start – układanie 
informacji wg 
kolejności w nagraniu; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

zadania na 
czytanie 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
ze startem samolotu 

 odpowiedzi na pytania: 
co musi zostać 
schowane podczas 
startu oraz kiedy ma 
miejsce chowanie klap  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
kolejnych czynności po 
uzyskaniu od wieży 
zezwolenia na start 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
starcie samolotu i 
osiąganych 
prędkościach (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 książka lotów pilota 
(the pilot’s flight log) 
zawierająca informacje 
o wykonanych 
czynnościach zw. ze 
startem samolotu (na 
podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 



lekcji 
• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

zadania 
dodatkowe 

• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 8 – Climbing 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane 
ze wznoszeniem 
samolotu: tunnel 
departure, climb 
restriction, inbound 
flight, best rate of 
climb, time to altitude, 
long-range climb, fuel 
to altitude, normal 
high-speed climb, 
distance to altitude, Vb 
speed, mach number 

 rzeczowniki: climb 
methods, procedure, 
advantages, purpose, 
outgoing flights, high 
altitude, efficiency, 
circumstances, details, 
factors 

 czasowniki: depend on, 
prevent, choose, cover, 
consider, monitor, 
ensure 

 przymiotniki: several, 
different, busy  

 przysłówki: fairly, 
quickly  

zwroty, np. Did you see 
… ? Is there anything … ? 
We’ll need to be 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Climb Methods (artykuł 
opisujący różne 
metody wznoszenia 
samolotu) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
wybieranie zdań, w 
których podkreślone 
wyrazy/ wyrażenia 
użyte są poprawnie 
(jedna z dwóch opcji); 
uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami/ 
wyrażeniami; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i drugim 
pilotem dot. metody 
wznoszenia samolotu 
obowiązującej na 
lotniskach, gdzie 
panuje wzmożony ruch 
– zadanie typu P/F; 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



uzupełnianie luk w 
dialogu  

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
ze wznoszeniem 
samolotu 

 odpowiedzi na pytania: 
jak nazywa się odlot, 
gdzie samoloty 
trzymają się nisko nad 
ziemią, oraz do czego 
przygotowuje się 
nadlatujący samolot  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. metody 
wznoszenia samolotu 
obowiązującej na 
lotniskach, gdzie 
panuje wzmożony ruch 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
sprawdzeniu wpisu w 
dzienniku lotów, o 
metodach wznoszenia 
samolotu oraz o 
ograniczeniach w tym 
zakresie (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 dziennik lotów pilota 
(the pilot’s log) – wpis 
zawierający 
informacje: metoda 
wznoszenia samolotu z 
uzasadnieniem, 
wyjaśnienia dot. 
ograniczeń (na 
podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 



pracy domowej domowej odrabia pracę 
domową 

odrabia pracę 
domową 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 9 – Control systems 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
systemami sterowania 
statków powietrznych: 
flight control systems, 
hydro-mechanical 
control system, 
mechanical circuit, 
hydraulic circuit, 
electro-hydraulic servo 
valves, actuators, fly-
by-wire control system, 
mechanical control 
system, servo tabs, 
redundancy, flight 
envelope, flight 
envelope protection, 
override 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
power, transfer, 
hydraulic fluid, bulky 
pumps, hydraulic 
equipment, expertise, 
cylinder, reservoir 

 czasowniki: combine, 
maximize, provide, 
consider, eliminate, 
rely on, fail 

 przymiotniki: ideal, 
commercial, 
traditional, advanced, 
latest, smooth, precise, 
innovative, heavy, 
basic, reckless  

 przysłówek: manually 

 zwroty, np. What 
features does … have? 
What is the point of 
… ? It stops the … from 
… .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Flight Control Systems 
(broszura z opisem 
systemów sterowania 
statków powietrznych) 
– uzupełnianie tabeli 
informacjami z tekstu; 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/ wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorem i 
studentką dot. 
systemu sterowania 
samolotem Hauerbach 
190 – zadanie typu 
P/F; uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie Uczeń nie spełnia • przekazuje • przekazuje • przekazuje • przekazuje Uczeń spełnia 



wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z systemami 
sterowania statków 
powietrznych  

 odpowiedzi na pytania: 
jakie są rodzaje 
systemów sterowania 
statków powietrznych 
oraz w którym 
systemie sterowania 
wykorzystuje się olej 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. systemu 
sterowania samolotem 
Hauerbach 190 
(odgrywanie ról 
instruktora i studentki, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
lotów pyta studenta o 
system sterowania 
lotem, o cel funkcji 
sterowania lotem oraz 
jak ona działa w 
sytuacjach 
niezwyczajnych (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

notatki studenta (the 
student’s notes) nt. 
samolotu Hauerbach 111, 
zawierające informacje o 
systemie sterowania 
lotem oraz o 
dodatkowych cechach i 
funkcjach (na podstawie 
ćw. 8) 

kryteriów na 
ocenę 

dopuszczającą. 

niewielką 
część istotnych 

informacji 
• wypowiedzi 

nie są 
płynne i są 

bardzo krótkie 
• wypowiedzi są 

w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

część 
istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

wszystkie 
istotne 

informacje 
• wypowiedzi są 

zwykle 
płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

wszystkie 
informacje 

• wypowiedzi są 
płynne i 

mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

kryteria na 
ocenę 

bardzo dobrą 
oraz 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 



informacji (np. 
w 

słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 10 – Cruising 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
poruszaniem się 
samolotu ze stałą 
prędkością: cruising, 
cruise, cruise regime, 
recommended cruise, 
fuel consumption, fuel 
flow, range constant, 
optimum altitude, 
long-range cruise, 
high-speed cruise, 
efficient, buffet 
boundary, overspeed 
clacker warnings   
selected altitude 

 rzeczowniki: company 
costs, cockpit, 
exceptions, long 
flights, flight time, 
overuse of fuel, delays, 
stability 

 wyrażenia: make up 
time, on time, pay 
attention to 

 czasowniki: familiarize 
oneself, choose, affect, 
equip with, find, 
include, avoid, stick to, 
require, preserve, 
extend, prevent, 
experience, exceed, 
maintain 

 przymiotniki: 
important, typical, 
recommended, careful 

 przysłówki: low, high, 
costly 

 zwroty, np. Do you 
think … ? On the plus 
side … . On the other 
hand … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Spotlight on Cruising 
Procedure (notatka 
służbowa do nowych 
pilotów nt. poruszania 
się samolotu ze stałą 
prędkością) – 
uzupełnianie tabeli 
informacjami z tekstu; 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami/ 
wyrażeniami; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i drugim 
pilotem dot. 
opóźnienia lotu – 
zadanie typu P/F; 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



uzupełnianie luk w 
dialogu  

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z poruszaniem się 
samolotu ze stałą 
prędkością 

 odpowiedzi na pytania: 
jaką wysokość pilot 
powinien próbować 
osiągnąć oraz jak 
nazywa się latanie na 
optymalnej wysokości 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
opóźnienia lotu 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
opóźnieniu samolotu, 
o plusach i minusach 
zmiany prędkości lotu 
oraz o podjętej decyzji 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport pilota dot. lotu 
(the pilot’s flight 
report) zawierający 
informacje: czy 
wystąpiło opóźnienie 
startu samolotu, jaki 
miało wpływ na sam 
lot, jakie pilot podjął 
działania i dlaczego (na 
podstawie ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 



dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 11 – Instrument scan 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane 
ze skanowaniem 
przyrzadów: 
instrument scan, 
adjust, trim, interpret, 
constant, read primary 
instruments, secondary 
instruments, 
indication, cross-check 

 rzeczowniki: 
maneuver, heading 
indicator, artificial 
horizon, bank angle, 
rudder, ailerons, 
instruments’ 
measurements, 
adjustments, factors 

 wyrażenie: stay on 
course 

 czasowniki: scan, 
perform, bank, change, 
struggle, remain, 
ensure, rely on 

 przymiotniki: 
experienced, accurate, 
inaccurate 

 przysłówki: precisely, 
properly, typically, 
carefully, finally 

 zwroty, np. How’s my 
… ? You’re a little … . 
Adjust the … on the … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Know your instruments 
(artykuł nt. skanowania 
przyrządów 
pokładowych) – 
zadanie typu P/F; 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
wybieranie w 
podanych zdaniach 
poprawnego wyrazu 
(jednego z dwóch); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
osobą uczącą się 
pilotażu i instruktorką 
dot. bieżącej oceny 
jego lotu i dokonania 
korekty – odpowiedzi 
na pytania (wybór 
wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 



ilustracjach + 
określanie ich związku 
ze skanowaniem 
przyrządów 
pokładowych  

 odpowiedzi na pytania: 
w jaki sposób piloci 
sprawdzają, czy 
wszystkie przyrządy 
działają prawidłowo, 
oraz w jaki sposób pilot 
może się upewnić się, 
że jego dane są 
poprawne  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. oceny 
lotu i dokonania 
korekty (odgrywanie 
ról osoby uczącej się 
pilotażu i instruktorki, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których osoba ucząca 
się pilotażu rozmawia z 
instruktorem o tym, 
jak ocenia na bieżąco 
jego lot, o aktualnej 
pozycji samolotu oraz 
o dokonaniu korekty 
lotu (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 ocena lotu dokonana 
przez instruktora (the 
instructor’s flight 
review) zawierająca 
informacje o 
problemach podczas 
lotu oraz wskazanie, 
jak w przyszłości osoba 
ucząca się pilotażu 
może takich 
problemów uniknąć 
(na podstawie ćw. 8)  

bardzo krótkie 
• wypowiedzi są 

w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

krótkie 
• wypowiedzi są 

częściowo 
nielogiczne i 

niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

zwykle spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 



w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 12 – Encountering traffic 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
separacją samolotów: 
separation, wake 
turbulence, traffic 
collision avoidance 
systems, loss of 
separation, wake 
turbulence category, 
MTOM (maximum 
takeoff mass), 
encounter wingtip 
vortices, conflicts, local 
conflict, traffic, 
opposite conflict 

 rzeczowniki: minimum 
distance, collisions, 
aircraft controllers, 
stage of flight, 
airspace, shared 
destination, 
responsibility 

 wyrażenia: on the part 
of, on arrival, on 
departure, en route 

 czasowniki: maintain, 
avoid, prevent, require, 
ensure, occur, reach, 
manage, share 

 przymiotniki: 
responsible, limited, 
multiple, opposing 

 zwroty, np. I had a 
pretty … . A plane 
almost … . All he heard 
me say was … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Separation (fragment z 
poradnika nt. kontroli 
ruchu lotniczego dot. 
separacji samolotów) – 
zadanie typu P/F; 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/ wyrażeń do 
luk w parach zdań 
(2 opcje); odpowiedź 
na pytanie otwarte 
  

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
dwojgiem kontrolerów 
lotów dot. utraty 
separacji samolotów 
przy lądowaniu – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 



z zapewnieniem 
bezpiecznych separacji 
między statkami 
powietrznymi 
korzystającymi z 
przestrzeni 
kontrolowanej 

 odpowiedzi na pytania: 
na czym polega kurs 
kolizyjny między 
samolotami oraz w jaki 
sposób monitorowane 
są przeloty samolotów  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. utraty 
separacji samolotów 
przy lądowaniu 
(odgrywanie ról 
dwojga kontrolerów 
lotów, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których kontrolerzy 
lotów rozmawiają o 
tym, co się wydarzyło 
na poprzedniej 
zmianie, o utracie 
separacji oraz jak tego 
unikać (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport nt. utraty przez 
samolot separacji (a 
report on a loss of 
separation), 
zawierający dane 
kontrolera, numer 
lotu, opis zdarzenia 
oraz informacje, jak 
tego problemu uniknąć 
w przyszłości (na 
podstawie ćw. 8)  

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 



• pomaga 
innym 

uczniom 

UNIT 13 – Descent 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane 
ze zniżaniem samolotu 
(wytracaniem 
wysokości): descent, 
long-range descent, 
high speed descent, 
emergency descend, 
speed brake, rate of 
descent, Vmo, rapid 
depressurization, final 
approach fix 

 rzeczowniki: controlled 
manner, level flight, 
forces, weight, lift, 
thrust, drag, balance of 
forces, fuel-efficient 
option, normal 
conditions, safety 

 wyrażenia: land an 
aircraft, in balance,  

 czasowniki: decrease, 
increase, apply, 
determine, confuse, 
occur, require 

 przymiotnik: 
compromised 

 zwroty, np. Maybe we 
shouldn’t … like we 
planned. If we do that, 
we can … . It’s better to 
… .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Descent (rozdział dot. 
sposobów zniżania 
samolotu) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów/ 
wyrażeń; uzupełnianie 
luk w zdaniach 
podanymi wyrazami/ 
wyrażeniami; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i drugim 
pilotem dot. wyboru 
sposobu zniżania 
samolotu – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
ze zniżaniem samolotu 
(wytracaniem 
prędkości)  

 odpowiedzi na pytania: 
jaki rodzaj zniżania 
samolotu do lądowania 
pociąga za sobą nagły 
spadek wysokości oraz 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



co może spowodować 
sytuację awaryjną w 
kabinie samolotu 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. sposobu 
zniżania samolotu 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
zmianie sposobu 
zniżania samolotu, o 
plusach każdego ze 
sposobów oraz 
uzasadnia swoją 
decyzję (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 dziennik lotów pilota 
(the pilot’s log) 
zawierający 
informacje: nazwisko 
pilota, numer lotu, 
trasa, uzasadnienie 
zmiany dokonanej w 
planie lotu (na 
podstawie ćw. 8)  

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

struktury 
• popełnia 

nieliczne błędy 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 14 – Approach 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

• zna niewiele 
podstawowych 

• zna część 
wprowadzonych 

• zna większość 
wprowadzonych 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

Uczeń spełnia 
kryteria na 



językowych 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
podchodzeniem do 
lądowania: approach, 
landing configuration, 
Vref, landing pattern, 
clean configuration, 
downwind leg, 
extension, base leg, 
approach flap 
configuration, 
deceleration, final 
approach leg, flare 

 rzeczowniki: standard 
rectangular landing, 
traffic control, flaps, 
landing gear, runway’s 
centerline, pitch, 
power adjustment, 
touchdown, final, 
maneuver 

 wyrażenie: halfway 
through 

 czasowniki: depend on, 
establish, lead to, 
extend, set, allow 

 przymiotniki: smooth, 
correct, standard, 
rectangular, necessary  

 zwroty, np. Let’s 
review the … . On the 
downwind leg … . It’s 
where you … .  

ocenę 
dopuszczającą. 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia 
sporo błędów w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna większość 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia 
sporo błędów 

leksykalno-
gramatycznych 
w trudniejszych 

zadaniach 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

słowa i 
wyrażenia 

• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 
leksykalno-

gramatyczne, 
które 

zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Landing (poradnik dla 
pilota, rozdział dot. 
lądowania) – zadanie 
typu P/F; dobieranie 
definicji do podanych 
wyrazów/ wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorem i osobą 
uczącą się pilotażu dot. 
etapów lądowania – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z podchodzeniem do 
lądowania 

 odpowiedzi na pytania: 
jaki jest ostatni etap 
kręgu nadlotniskowego 
(toru lotu samolotu 
przed lądowaniem, 
landing pattern) oraz 
jakie są inne etapy 
tego kręgu 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. etapów 
lądowania (odgrywanie 
ról instruktora i osoby 
uczącej się pilotażu, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
rozmawia z osobą 
uczącą się pilotażu o 
kręgu nadlotniskowym, 
o czynnościach 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



przypadających na 
każdy jego etap oraz o 
tym, co dzieje się przed 
lądowaniem (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 notatki studenta (the 
student’s notes) nt. 
kręgu nadlotniskowego 
i jego etapów (na 
podstawie tekstu i 
ćw. 8)  

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 15 – Landing 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
lądowaniem: landing, 
touchdown, align, 
nosewheel, centerline, 
crosswind, brakes, 
rollout, skid, reverse 
thrust, spoilers, 
stopping distance, 
taxiing speed 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
clearance, gust of 
wind, southwest, 
runway surface, 
slowdown, terminal, 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• zna część 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia 
sporo błędów w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna większość 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia 
sporo błędów 

leksykalno-
gramatycznych 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

słowa i 
wyrażenia 

• poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 
leksykalno-

gramatyczne, 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



damage 

 wyrażenie: lose control 

 czasowniki: receive, 
experience, apply, 
avoid, discontinue, 
regain, extend, assist, 
require, slow, proceed, 
sustain 

 przymiotniki: sudden, 
strong, wet, slick, 
stable, short, 
appropriate 

 przysłówki: 
fortunatelly, relatively 

 zwroty, np. Extend … . 
Standing by … . Ease 
up … .  

we wszystkich 
typach 
zadań 

w trudniejszych 
zadaniach 

które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 

poprawić 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Flight Log (dziennik 
lotu, fragment dot. 
lądowania) – zadanie 
typu P/F; dobieranie 
definicji do podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
umieszczanie 
podanych 
wyrazów/wyrażeń pod 
odpowiednimi 
nagłówkami w tabeli; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i drugim 
pilotem dot. lądowania 
i kołowania samolotu 
do terminala – 
zaznaczanie 
usłyszanych informacji; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z lądowaniem  

 odpowiedzi na pytania: 
jakie warunki 
pogodowe mogą 
sprawić, że lądowanie 
będzie niebezpieczne, 
oraz jaka część skrzydła 
samolotu jest 
otwierana podczas 
lądowania w celu 
zmniejszenia prędkości 
samolotu  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
lądowania i kołowania 
do terminala 
(odgrywanie ról pilota i 
drugiego pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z drugim pilotem o 
lądowaniu, o 
wydanych instrukcjach 
oraz o rozwiązaniu 
problemu (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 dziennik lotów pilota 
(the pilot’s flight log) 
zawierający informacje 
o czynnościach 
wykonanych przed i po 
dotknięciu ziemi przez 
samolot (na podstawie 
tekstu i ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 1 – Aerodynamics 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
aerodynamiką: 
aerodynamics, forces, 
Bernoulli’s Theory, 
Newton’s laws of 
motion, Heavier-than-
air, overcome gravity, 
drag, thrust, lift, 
airfoils, pressure, 
angle-of-attack, air 
stream, aircraft wing 

 rzeczowniki: scientists, 
foundation, influences, 
gravity, components, 
advantage, features, 
differences, overview 

 czasowniki: 
understand, continue, 
impact, hinder, pull 
back, move forward, 
combat, counteract, 
offset, utilize, take 
advantage of, reduce, 
increase, impact 

 przymiotniki: negative, 
natural, special, brief, 
upcoming 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



 przysłówki: positively, 
negatively, specially, 
thoroughly  

zwroty, np. Would you 
mind reviewing … ? I get 
confused when … . Think 
about … . 
Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Ąerodynamic Basics 
(fragment z 
podręcznika) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
dwojgiem studentów 
lotnictwa dot. 
powtórki materiału do 
egzaminu z 
aerodynamiki – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z aerodynamiką 

 odpowiedzi na pytania: 
jaka siła działa na 
samolot oraz jaka siła 
jest potrzebna, by 
samolot się wzniósł w 
powietrze 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. powtórki 
materiału do egzaminu 
z aerodynamiki 
(odgrywanie ról 
dwojga studentów, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których studenci 
powtarzają materiał do 
testu, rozmawiają o 
ciągu i sile nośnej oraz 
o pokonaniu grawitacji 
czy oporu 
aerodynamicznego 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 wyjaśnienie (an 
explanation) 
podstawowych sił 
aerodynamiki, 
zawierające: siły o 
negatywnym wpływie 
na samolot i sposób ich 
pokonania w celu 
osiągnięcia lotu (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 



sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 2 – Weight and balance 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
masą i wyważeniem 
samolotu: weight, 
balance, load, total 
gross weight, excess, 
maximum weight, 
empty weight, cargo, 
distribution, balance, 
center of gravity, 
reference datum, arms, 
moment, CG limit, 
ballast 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
chapter, overview, key 
concepts, total, 
consideration, 
resulting number  

 wyrażenia: in excess of, 
pay attention, 

 czasowniki: affect, 
calculate, load, ensure, 
measure, multiply, 
determine, divide, 
remove, redistribute 

 przymiotniki: careful, 
proper, unstable 

 przysłówki: smoothly, 
dangerously, unevenly 

zwroty, np. I thought I … . 
You forgot to … . I wish 
we could, but … . 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

• rozumie 
polecenia 

• rozumie 
polecenia 

• rozumie 
polecenia 

• rozumie 
polecenia 

Uczeń spełnia 
kryteria na 



 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Weight and Balance 
(fragment z 
podręcznika 
szkoleniowego nt. 
masy i wyważenia) – 
zadanie typu P/F; 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami/ 
wyrażeniami; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
kapitanem i drugim 
pilotem dot. rozłożenia 
masy/ładunku w 
samolocie – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

ocenę 
dopuszczającą. 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z masą i wyważeniem 
samolotu 

 odpowiedzi na pytania: 
co poza pasażerami 
zwiększa masę 
samolotu oraz co 
mierzy odległość 
między płaszczyzną 
odniesienia samolotu a 
inną częścią samolotu 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
rozłożenia 
ładunku/masy w 
samolocie (odgrywanie 
ról kapitana i drugiego 
pilota, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których kapitan 
rozmawia z drugim 
pilotem o masie i 
wyważeniu samolotu, 
o błędzie w 
obliczeniach oraz o 
tym, jak zmniejszyć 
masę samolotu (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport pilota z korekty 
lotu (the pilot’s flight 
adjustment report) 
zawierający opis 
problemu z 
rozłożeniem 
ładunku/masy oraz 
sposób rozwiązania 
tego problemu (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 



pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

pytań oraz 
zadaje niektóre 

z nich 

odpowiada na 
nie 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 3 – Broadcasts 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
komunikatami i 
usługami lotniczymi: 
General information 
services: ATIS, FSS, 
AFSS; Weather 
services: AWOS, LWIS, 
Flight Watch; 
Separation services: 
TRSA, ANSP; Remote 
communication 
devices: RCO, GCO  

 rzeczowniki: 
broadcast, busy areas, 
advisories, facility, 
clearance, weather 
data, weather station, 
dew point, updates, 
aircraft separation, 
state governments 

 czasowniki: include, 
provide, serve, collect, 
access, maintain, 
represent, allow, 
communicate 

 przymiotniki: 
continuous, non-
control, automated, 
complete, limited, in-
flight, specific, remote 

 przysłówek: usually 

 zwroty, np. Can I ask 
… ? I’m not sure about 
… . What’s the 
difference between … ?  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 



Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Common Aviation 
Broadcast and Services 
(lista komunikatów i 
usług lotniczych) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrażeń/skrótów; 
dobieranie podanych 
skrótów do luk w 
parach zdań (2 opcje); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
studentką i 
wykładowcą dot. 
różnic między 
niektórymi usługami 
lotniczymi – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

dopuszczającą. w 
niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

bardzo dobrą 
oraz 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z komunikatami i 
usługami lotniczymi 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie komunikaty 
dostarczają pilotom 
informacji oraz jaki 
rodzaj stacji 
monitoruje pogodę  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. różnic 
między niektórymi 
usługami lotniczym 
(odgrywanie ról 
studentki i 
wykładowcy, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których student 
rozmawia z 
wykładowcą o stacjach 
obsługi lotów i kontroli 
ruchu powietrznego 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 opis (a description) 
funkcji różnych 
komunikatów i usług 
lotniczych z 
uwzględnieniem: FSS, 
ATC, Flight Watch, 
AWOS i LWIS (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie Uczeń nie spełnia • zapisuje • zapisuje część • zapisuje lub • zapisuje lub Uczeń spełnia 



wypowiedzi kryteriów na 
ocenę 

dopuszczającą. 

niewielką część 
informacji z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

informacji 
z tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

przekazuje 
ustnie 

większość 
informacji z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

przekazuje 
ustnie 

informacje z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

kryteria na 
ocenę 

bardzo dobrą 
oraz 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 4 – Holding 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
procedurami 
oczekiwania 
(holdingu): ATC 
clearances, hold, 
holding fix, inbound 
course, VOR, homing 
beacon, outer 
marker/compass 
locator, DME, GPS, 
maximum holding 
speed, holding 
patterns, racetrack 
pattern, standard 
pattern, inbound track, 
leg length, 
nonstandard patterns, 
entry procedures  

 rzeczowniki: holding 
speed, special 
circumstances, 
separation, fix, 
waypoint, airspeed, 
speed restrictions, 
right turn, nautical 
miles 

 wyrażenie: upon 
arrival 

 czasowniki: provide, 
include, maintain, 
cross, reduce, enter, 
notify, operate, 
execute, continue, 
identify 

 przymiotniki: 
necessary, unable, 
common, outbound, 
maximum, proper 

 przysłówki: usually, 
immediately  

 zwroty, np. Request … . 
How much fuel … . 
Hold north of the … at 
… .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 



mówienie:  

 Holding Procedures 
(rozdział z instrukcji dla 
pilota dot. procedur 
oczekiwania, czyli 
holdingu) – zadanie 
typu P/F; dobieranie 
definicji do podanych 
wyrazów/ wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między panią 
kapitan samolotu i 
kontrolerem lotów dot. 
przekazania instrukcji 
oczekiwania – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

dopuszczającą. w 
niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

bardzo dobrą 
oraz 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z procedurami 
oczekiwania 
(holdingiem) 

 odpowiedzi na pytania: 
który schemat 
holdingu obejmuje 
zakręty w lewo oraz 
jaki rodzaj stacji może 
działać jako pozycja 
oczekiwania 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
instrukcji oczekiwania 
(odgrywanie ról pani 
kapitan i kontrolera 
lotów, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot prosi 
kontrolera lotów o 
zezwolenie na 
podejście, podaje 
poziom paliwa i 
rozmawia o 
procedurze 
oczekiwania (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 streszczenie informacji 
o procedurach 
oczekiwania (a 
summary of holding 
procedures), 
zawierające: 
pozwolenia 
holdingowe i jakie 
informacji one 
zawierają oraz rodzaje 
pozycji (na podstawie 
tekstu i ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 5 – Security 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
bezpieczeństwem: 
security, incidents, 
drunk, diverted, in 
possession of, air 
marshal, arrested, 
assault, suspicious, 
agitated, aggressively, 
abusive, handcuff, zip-
tie, restrain  

 rzeczowniki: staff, 
serious action, turmoil, 
awareness class, 
manner  

 wyrażenia: while 
drunk, a great deal of, 
while en route 

 czasowniki: experience, 
resolve, board, cause, 
occur, attempt, 
increase, request, 
implement, notify, 
alert, encounter, 
prevent 

 przymiotniki: separate, 
security-related, 
additional, alert, 
available, hazardous, 
aware, life-threatening 

 przysłówki: 
immediately, simply, 
potentially 

 zwroty, np. Has he 
been … ? What should 
we do … ? Go get some 
… .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Security Updates 
(biuletyn informacyjny 
z informacjami o 
incydentach i 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 



procedurach 
bezpieczeństwa) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów; 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
stewardesą i pilotem 
dot. 
niezdyscyplinowanego 
pasażera i podjęcia 
przez załogę 
odpowiednich działań 
– zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

słuchanie • zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z bezpieczeństwem 

 odpowiedzi na pytania: 
do czyich obowiązków 
należy zapobieganie 
niezgodnym z prawem 
działaniom w 
samolotach oraz jakie 
są sposoby 
obezwładnienia 
pasażera w samolocie 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
niezdyscyplinowanego 
pasażera i podjęcia 
przez załogę 
odpowiednich działań 
(odgrywanie ról 
stewardesy i pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których steward(esa) 
rozmawia z pilotem o 
niezdyscyplinowanym 
pasażerze, o tym, jak 
sobie z nim poradzić 
oraz co zrobić później 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 wpis do dziennika 
pilota (a pilot’s log 
entry) dot. 
niezdyscyplinowanego 
pasażera, zawierający: 
opis jego zachowania, 
reakcję załogi 
samolotu oraz sposób 
rozwiązania problemu 
(na podstawie tekstu i 
ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



czasami 
odpowiada na 

nie 

nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 6 – Winter operations 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
działalnością lotniska w 
czasie zimy: winter 
operations, ice, frost, 
accumulate, de-ice, 
glycol-based fluid, 
slippery, pitot tube, 
static port, underside, 
wing anti-icing, icing 
range, freight, fuel 
load 

 rzeczowniki: schedule, 
pitfalls, commercial 
travel, winter 
conditions, heated 
hangar, slippery film, 
fuel efficiency, low-cost 
fuel, destination, extra 
weight, disadvantage 

 czasowniki: avoid, 
spray, allow, enter, 
check, turn on, tempt, 
compute  

 przymiotniki: lucky, 
careful, clear, 
necessary  

 przysłówki: safely, 
outside 

 zwroty, np. Are you 
ready for your first … ? 
Did you see how … ? 
How do you prevent 
… ?  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
Wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Be Ready for the Cold 
(artykuł nt. latania w 
warunkach zimowych) 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 



– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/ wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorem i 
kursantką dot. 
przygotowania do jej 
pierwszego zimowego 
lotu – zadanie typu 
P/F; uzupełnianie luk w 
dialogu  

słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

słuchanie • zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z operacjami 
zimowymi 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie zimowe warunki 
pogodowe mogą mieć 
wpływ na samolot oraz 
co można zrobić, aby 
samolot był bezpieczny 
podczas lotu w 
warunkach zimowych 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
przygotowania 
samolotu do 
pierwszego zimowego 
lotu (odgrywanie ról 
instruktora i kursantki, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
rozmawia z kursantem 
o przygotowaniu do 
operacji zimowych, 
odladzaniu samolotu 
oraz działaniu przeciw 
oblodzeniu skrzydeł 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 artykuł nt. operacji 
zimowych (an article 
on winter operations) 
zawierający informacje 
o: kontrolach przed 
wylotem, sposobach 
odladzania samolotu 
oraz kwestiach paliwa 
(na podstawie tekstu i 
ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 



słuchanego lub 
czytanego 

czytanego informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 7 – Radio failure 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
awarią łączności 
radiowej: radio failure, 
malfunction, 
navigational radio, 
primary fix, notify, 
two-way, air-to-
ground, ADF, 
protection, ILS receiver, 
route 

 rzeczowniki: 
navigational 
instruments, ATC, 
location, visibility, last 
contact 

 czasowniki: deal with, 
experience, track, 
notify (sb of sth), 
provide, keep track of, 
proceed, follow, stick 
to, assume, interfere 

 przymiotniki: 
alternative, frequent, 
trickier, direct, poor, 
predetermined 

 przysłówki: normally, 
safely, carefully  

 zwroty, np. We’re not 
getting … . Are we still 
picking up … ? We’ll 
proceed … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 How to handle radio 
failures (artykuł nt. 
awarii łączności 
radiowej) – 
uzupełnianie tabeli 
informacjami z tekstu; 
wybieranie zdań, w 
których podkreślone 
wyrazy/wyrażenia 
użyte są poprawnie 
(jedna z dwóch opcji); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów/ 
wyrażeń; odpowiedź 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



na pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między panią 
kapitan i drugim 
pilotem dot. utraconej 
łączności radiowej i 
procedur 
obowiązujących w 
takich okolicznościach 
– zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

zadania na 
czytanie 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z awarią łączności 
radiowej 

 odpowiedzi na pytania: 
co może się stać z 
radiem w samolocie 
oraz jaki rodzaj 
komunikacji jest 
wykorzystywany przez 
ATC w celu utrzymania 
kontaktu radiowego z 
samolotami 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
utraconej łączności 
radiowej i procedur 
obowiązujących w 
takich okolicznościach 
(odgrywanie ról pani 
kapitan i drugiego 
pilota, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których kapitan 
rozmawia z drugim 
pilotem o awarii radia, 
o nadal działających 
przyrządach oraz o 
właściwej procedurze 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport pilota nt. 
nieprawidłowego 
działania przyrządu (a 
pilot’s instrument 
malfunction report), 
zawierający informacje 
o rodzaju awarii i 
podjętych działaniach 
(na podstawie tekstu i 
ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 



czytanego wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 8 – Stalls 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
przeciągnięciem 
samolotu: aircraft 
stalls, approach to a 
stall, point of 
separation, full stall, 
accelerated stall, 
buffeting, recovery, 
stall speed, pitch over, 
attain, stall warning, 
stick shakers 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
dangerous condition, 
critical angle, recovery 
methods, pressure, 
elevator, aircraft’s 
nose, airspeed 

 czasowniki: recognize, 
avoid, correct, require, 
occur, reach, destroy, 
increase, cause, 
involve, increase, warn, 
include 

 przymiotniki: 
important, proper, safe 

 przysłówki: smoothly, 
suddenly  

 zwroty, np. Do you 
think … ? What causes 
… ? As soon as … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Aircraft Stalls (rozdział 
z podręcznika nt. 
przeciągnięcia) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



instruktorką i 
kursantem dot. 
ćwiczenia podejścia do 
przeciągnięcia 
samolotu – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z przeciągnięciem 
samolotu 

 odpowiedzi na pytania: 
w jakie urządzenie 
ostrzegające 
wyposażony jest 
samolot w celu 
zapobieżenia 
przeciągnięciu oraz 
jaka jest inna nazwa na 
drżenie i wibrowanie 
samolotu w trakcie 
lotu  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
ćwiczenia podejścia do 
przeciągnięcia 
samolotu (odgrywanie 
ról instruktorki i 
kursanta, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
rozmawia z kursantem 
o podejściu do 
przeciągnięcia 
samolotu, o tym, kiedy 
zacząć wychodzenie 
oraz o tym, jak 
rozpocząć tę 
procedurę (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport z lekcji kursanta 
poświęconej 
przeciągnięciu 
samolotu (a report on 
a student’s lesson on 
stalls), zawierający 
informacje o 
zaliczonym ćwiczeniu 
oraz opis podejścia do 
przeciągnięcia i wyjścia 
z niego (na podstawie 
tekstu i ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 



• nie jest aktywny 
na 

lekcji 
• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• jest aktywny 
na lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

plus: 
• wykonuje 

zadania 
dodatkowe 

• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 9 – Steep turns 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
głębokimi zakrętami: 
check ride, steep turns, 
bank, VA, rate of roll, 
bank angle, level flight, 
tolerance parameters, 
gain altitude, lose 
speed, altitude control, 
vary 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
achievements, with 
precision and 
confidence, safe speed, 
VA, altitude, make 
corrections, execution, 
effort, improvements, 
difficult turns 

 czasowniki: handle, 
maintain, achieve, 
stay, enter, force, 
recover, focus on, 
improve, vary 

 przymiotniki: overall, 
steady, appropriate, 
gradual, smooth, well 
timed  

 przysłówki: well, 
habitually, 
unnecessarily  

 zwroty, np. New pilots 
tend to … . I still felt 
like … . While … was 
fine, you had trouble 
with … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Check Ride Report 
(raport instruktora 
lotów nt. głębokich 
zakrętów) – zadanie 
typu P/F; 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



instruktorem i 
kursantką dot. oceny 
wchodzenia w przechył 
i wychodzenia z niego 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z głębokimi zakrętami 

 odpowiedzi na pytania: 
co jest 
przeciwieństwem 
tracenia wysokości 
oraz jaka jest inna 
nazwa na roll 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
wchodzenia samolotu 
w przechył i 
wychodzenia z niego 
(odgrywanie ról 
instruktora i kursantki, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
rozmawia z kursantem 
o jego locie 
kontrolnym oraz o tym, 
co zrobił dobrze, a co 
może jeszcze poprawić 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport instruktora dot. 
lotu kontrolnego 
kursanta (an 
instructor’s check ride 
report) zawierający 
informacje o 
osiągnięciach kursanta, 
obszarach 
problematycznych oraz 
o sposobach ich 
poprawy (na 
podstawie tekstu i 
ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 



na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

aktywny na 
lekcji 

• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami jest 
aktywny na 

lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

aktywny na 
lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 10 – Unusual attitudes 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
nietypowymi 
położeniami samolotu: 
unusual attitudes, 
aircraft upset, inverts, 
inverted position, split 
S, wrap in, dives, spin, 
vertical dive, break the 
stall, graveyard spiral, 
vertical climb, tail slide, 
whipstall, rolling 
wingover 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
flying situations, 
disaster, overview, 
upright position, 
dramatic decrease, 
aileron, sharp roll, 
recovery, rudder, 
heading, aerodynamic 
lift, level flight 

 czasowniki: present, 
handle, avoid, return, 
require, enter, turn, 
recover, regain, adjust, 
fall backwards, roll 

 przymiotniki: 
dangerous, extreme, 
rapid, vital, downward 

 przysłówki: extremely, 
immediately 

 zwroty, np. Describe a 
… .. That’s similar to 
… . A(n) … occurs when 
… .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Recovering from 
Unusual Attitudes 
(fragment z 
podręcznika 
szkoleniowego dot. 
wyprowadzania 
samolotu z 
nietypowych położeń) 
– uzupełnianie tabeli 
informacjami z tekstu; 
umieszczanie 
podanych 
wyrazów/wyrażeń pod 
odpowiednimi 
nagłówkami w tabeli; 
dobieranie definicji do 
podanych 
wyrazów/wyrażeń; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorką i 
kursantem dot. 
nietypowych położeń 
samolotu i wyjścia z 
nich – zadanie typu 
P/F; uzupełnianie luk w 
dialogu  

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z nietypowymi 
położeniami samolotu 

 odpowiedzi na pytania: 
w jakiej pozycji leci 
samolot, który leci do 
góry nogami, oraz co 
dzieje się podczas 
korkociągu  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
nietypowych położeń 
samolotu i wyjścia z 
nich (odgrywanie ról 
instruktorki i kursanta, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
lotów rozmawia z 
kursantem o 
nietypowych 
położeniach samolotu, 
o tym, jak z nich wyjść i 
jakie są różnice między 
położeniami (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 notatki studenta 
(student’s notes) dot. 
dwóch nietypowych 
położeń samolotu: jak 
do nich dochodzi i jak z 
nich wyjść (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 



zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

przygotowany 
do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

do 
zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

doskonali swoje 
umiejętności 

językowe 
• samodzielnie 

szuka 
dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 11 – In-Flight hazards 1 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
burzami: 
thunderstorm, 
lightning, tornado, 
tornadic tubes, avoid, 
wind shear, roll cloud, 
updrafts, downdrafts, 
ride the waves, stress, 
squall line, storm cell, 
anvil of a storm, heavy 
rain, hail 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
examples, severe 
weather, turbulence, 
ground 

 czasowniki: represent, 
include, avoid, train, 
react, encounter, 
avoid, reduce, hide, 
extend, monitor 

 przymiotniki: 
significant, possible, 
turbulent, impossible, 
visible, disastrous, 
clear, aware 

 przysłówki: extensively, 
appropriately, 
extremely 

 zwroty, np. Looks like 
… . I’m concerned 
about … . Do you think 
we should … ?  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Thunderstorms 
(rozdział z poradnika 
dla pilotów dot. 
właściwego 
reagowania w 
przypadku wystąpienia 
burzy) – odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
zastępowanie 
wyróżnionych 
fragmentów zdań 
wyrazami/wyrażeniami 
o podobnym znaczeniu 
(uzupełnianie 
brakujących liter); 
dobieranie podanych 
wyrazów/wyrażeń do 
luk w parach zdań (2 
opcje); odpowiedź na 
pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
kapitanem i drugim 
pilotem dot. 
nadciągającej linii 
szkwału – zadanie typu 
P/F; uzupełnianie luk w 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



dialogu  

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z burzami 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie zjawiska 
pogodowe są 
niebezpieczne oraz 
jakie nazywają się dwie 
przeciwstawne siły 
działające w trakcie 
burzy 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
nadciągającej linii 
szkwału (odgrywanie 
ról kapitana i drugiego 
pilota, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których kapitan 
rozmawia z drugim 
pilotem o 
nadchodzącej burzy, o 
potencjalnych 
zagrożeniach oraz o 
sposobie 
postępowania (ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 wpis do dziennika 
pokładowego (a log 
book entry) 
zawierający informacje 
o napotkanej burzy, 
obawach pilota i 
działaniach, jakie mają 
zostać podjęte (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z zagrożeniami podczas 
lotu 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie zjawiska 
naturalne stanowią 
zagrożenie podczas 
lotu oraz jakie 
zagrożenia 
powodowane są przez 
ludzi 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
zagrożeń, jakie 
napotkała instruktorka 
w czasie swoich lotów 
(odgrywanie ról 
instruktorki i kursanta, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
lotów rozmawia z 
kursantem o 
zagrożeniach podczas 
lotu, o swoich 
doświadczeniach oraz 
o tym, jak uniknął 
niebezpieczeństwa 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 notatki studenta 
(student notes) 
zawierające: przykłady 
naturalnych i 
powodowanych przez 
człowieka zagrożeń 
podczas lotów oraz 
sposoby ich uniknięcia 
(na podstawie tekstu i 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



ćw. 8)  

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 12 – In-Flight hazards 2 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
zagrożeniami podczas 
lotu: close calls, fuel 
dumping, air shows, 
hot air balloons, hang 
gliders, fireworks, laser 
pointers, military 
operations, industrial 
equipment, weather 
balloons, warning 
lights, natural hazards, 
bird strike, volcanic 
ash, mountain wave 
turbulence 

 rzeczowniki/wyrażenia: 
path, small craft, 
visibility, 
meteorologists, 
lookout, radio towers, 
collisions, natural 
events, engine 
damage, visibility 
problems, over 
mountain ranges 

 czasowniki: look for, 
advise, clear, notify, 
take off, be aware, let 
off, impair, steer clear 
of, check, float, avoid, 
encounter, cause, 
create, navigate, travel  

 przymiotniki: 
experienced, nearby, 
individual, scheduled, 
updated, severe, 
bumpy 

 przysłówek: probably 

 zwroty, np. Have you 
ever encountered … ? 
On my first … we had 
to … . That must have 
been … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 



Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 Flight Hazards: What 
You Should Know 
(artykuł nt. zagrożeń 
związanych z lataniem) 
– odpowiedzi na 
pytania (wybór 
wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrażeń; 
umieszczanie 
podanych 
wyrazów/wyrażeń pod 
odpowiednimi 
nagłówkami w tabeli; 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
instruktorką i 
kursantem dot. 
zagrożeń, jakie 
napotkała w czasie 
swoich lotów – zadanie 
typu P/F; uzupełnianie 
luk w dialogu  

dopuszczającą. w 
niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

bardzo dobrą 
oraz 

wykazuje się 
wiedzą 

wykraczającą 
poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z zagrożeniami podczas 
lotu 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie zjawiska 
naturalne stanowią 
zagrożenie podczas 
lotu oraz jakie 
zagrożenia 
powodowane są przez 
ludzi 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
zagrożeń, jakie 
napotkała instruktorka 
w czasie swoich lotów 
(odgrywanie ról 
instruktorki i kursanta, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których instruktor 
lotów rozmawia z 
kursantem o 
zagrożeniach podczas 
lotu, o swoich 
doświadczeniach oraz 
o tym, jak uniknął 
niebezpieczeństwa 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 notatki studenta 
(student notes) 
zawierające: przykłady 
naturalnych i 
powodowanych przez 
człowieka zagrożeń 
podczas lotów oraz 
sposoby ich uniknięcia 
(na podstawie tekstu i 
ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



odpowiada na 
nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 13 – Medical emergencies 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
nagłym przypadkiem 
medycznym: First Aid 
Kit, medical 
emergency, first aid, 
laceration, syringe, 
splint, defibrillator, 
fracture, heart attack, 
shortness of breath, 
pulse, allergic reaction, 
consciousness, 
symptoms, injury  

 rzeczowniki/wyrażenia: 
capsules, pain, fever, 
chest tightness, soap, 
bandage, circulation, 
sensation, numbness, 
tingling, needle, shock, 
injection device, 
activation cap, thigh, 
heart rhythm, heart 
failure, voice 
instructions, prompts 

 czasowniki: administer, 
save, reduce, suspect, 
include, clean, apply, 
prevent, tighten, block, 
check, loosen, re-use, 
experience, treat, lead 
to, remove, jab, notify, 
follow 

 przymiotniki: 
suspected, serious, life-
threatening, abnormal, 
irregular,  

 przysłówki: 
immediately, likely, 
firmly, automatically, 
carefully 

 zwroty, np. When did 
… ? Were you able to 
… ? His pulse is … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

• rozumie 
polecenia 

• rozumie 
polecenia 

• rozumie 
polecenia 

• rozumie 
polecenia 

Uczeń spełnia 
kryteria na 



Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 First Aid Kit (opisy 
zawartości apteczki 
pierwszej pomocy) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów/ 
wyrażeń; uzupełnianie 
luk w zdaniach 
podanymi 
wyrazami/wyrażeniami
; odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
stewardesą i 
kapitanem dot. 
nagłego przypadku 
medycznego na 
pokładzie samolotu – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

ocenę 
dopuszczającą. 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z nagłym przypadkiem 
medycznym 

 odpowiedzi na pytania: 
co znajduje się w 
apteczce pierwszej 
pomocy oraz czego 
można użyć, gdy 
pasażer ma atak serca 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. nagłego 
przypadku 
medycznego na 
pokładzie samolotu 
(odgrywanie ról 
stewardesy i kapitana, 
na podstawie dialogu 
w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których steward(esa) 
rozmawia z kapitanem 
o nagłym przypadku 
medycznym na 
pokładzie, o aktualnym 
stanie pasażera oraz o 
udzielonej pomocy 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport dot. przypadku 
medycznego (a 
medical emergency 
report) zawierający: 
opis tego przypadku i 
pomocy udzielonej 
pasażerowi, informację 
o aktualnym stanie 
pasażera i o tym, czy 
samolot musiał 
lądować, czy nie (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

z nich odpowiada na 
nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 14 – Rejected takeoffs 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
przerwanymi startami: 
rejected takeoff, 
minimum runway 
length, takeoff 
distance with an 
engine failure, all-
engine takeoff length, 
accelerate/stop 
distance, balanced 
field length, decision 
speed, abort a takeoff, 
mandatory, 
aborted/rejected 
takeoff, malfunction  

 rzeczowniki/wyrażenia: 
details, location, 
altitude, factors, 
takeoff’s success, 
distance, certain 
distance, difficult 
choice 

 czasowniki: consider, 
prepare, include, 
affect, determine, vary, 
cover, address, 
equalize, occur, reach 

 przymiotniki: crucial, 
necessary  

 przysłówki: greatly 

 zwroty, np. I want to 
hear about … . Then I 
checked … . I thought it 
best to … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 



 Rejected Takeoffs 
(fragment z poradnika 
dla pilotów dot. 
startów samolotów) – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami/ 
wyrażeniami; 
dobieranie definicji do 
podanych wyrazów/ 
wyrażeń; odpowiedź 
na pytanie otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
kierowniczką linii 
lotniczych i pilotem 
dot. przyczyny 
przerwanego startu – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

czytanie i 
słuchanie 

czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji i 
czynności 
przedstawionych na 
ilustracjach + 
określanie ich związku 
z przerwanymi 
startami 

 odpowiedzi na pytania: 
jakie odległości pilot 
musi uwzględnić przed 
startem oraz co się 
dzieje, kiedy samolot 
nie może bezpiecznie 
wystartować  

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
przyczyny 
przerwanego startu 
(odgrywanie ról 
kierowniczki linii 
lotniczych i pilota, na 
podstawie dialogu w 
ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których kierownik linii 
lotniczych rozmawia z 
pilotem o przerwanym 
starcie samolotu, o 
czynnościach 
prowadzących do 
startu oraz o 
przyczynie problemu 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport dot. 
przerwanego startu 
samolotu (a report on 
a rejected takeoff), 
zawierający informacje 
o czynnościach 
kontrolnych i 
obliczeniach 
wykonanych przed 
startem, co poszło nie 
tak i dlaczego została 
podjęta taka decyzja 
(na podstawie tekstu i 
ćw. 8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



czasami 
odpowiada na 

nie 

nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

UNIT 15 – Rejected landings 

 OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
Leksyka i tematyka:  

 słownictwo związane z 
przerwanymi 
lądowaniami: rejected 
landing, decision 
height, go around 
procedure, aborted 
landings, instrument 
approaches, TO/GA 
switch, takeoff power, 
obstructions, unsafe 
gear warning, retract, 
execute  

 rzeczowniki/wyrażenia: 
in each case, go 
around passes, 
luggage vehicle, 
landing attempt, vision 

 czasowniki: miss, 
complete, declare, 
activate, return, note, 
notify, stall, obscure  

 przymiotnik: excessive  

 przysłówek: 
successfully 

 zwroty, np. Be advised, 
there is … . I’m still … . 
Approach runway … .  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zna niewiele 
podstawowych 

słów i 
wyrażeń 

• popełnia liczne 
błędy w 

ich zapisie i 
wymowie 

• zna część 
wprowadzonych 

struktur 
gramatycznych 

• popełnia liczne 
błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

we wszystkich 
typach 
zadań 

• 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 

• zna większość 
wprowadzonych 

słów i 
wyrażeń 
• zwykle 

poprawnie je 
zapisuje i 
wymawia 

• zna wszystkie 
wprowadzone 

struktury 
gramatyczne 

• popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-
gramatyczne 

• 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 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
 
Czytanie, słuchanie i 

mówienie:  

 SKYBUS Airlines (raport 
nt. nieudanych podejść 
do lądowania) – 
odpowiedzi na pytania 
(wybór wielokrotny); 
uzupełnianie luk w 
zdaniach podanymi 
wyrazami/wyrażeniami
; dobieranie podanych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela, ale 
w 

niewielkim 
stopniu 

rozwiązuje 
zadania na 
słuchanie 
• rozumie 

ogólny sens 
przeczytanych 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• częściowo 
poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• rozumie 
polecenia 

nauczyciela 
• poprawnie 
rozwiązuje 
zadania na 
czytanie i 
słuchanie 

• zwykle potrafi 
uzasadnić 

swoje 
odpowiedzi 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 



skrótów do luk w 
parach zdań (2 opcje); 
odpowiedź na pytanie 
otwarte  
 

Słuchanie, czytanie i 

pisanie: 

 rozmowa między 
pilotem i kontrolerką 
lotów dot. decyzji o 
powtórzeniu podejścia 
do lądowania ze 
względu na problem na 
pasie startowym – 
zadanie typu P/F; 
uzupełnianie luk w 
dialogu  

tekstów, 
ale w niewielkim 

stopniu 
rozwiązuje 
zadania na 

czytanie 

Tworzenie 
wypowiedzi 
 
Mówienie:  

 opisywanie ilustracji + 
określanie ich związku 
z przerwanymi 
lądowaniami 

 odpowiedzi na pytania: 
co się dzieje w 
przypadku nieudanego 
podejścia samolotu do 
lądowania oraz czym 
może być 
spowodowana 
niedrożność pasa 
startowego 

 (w parach) dialog 
sterowany nt. 
ponownego podejścia 
do lądowania ze 
względu na problem na 
pasie startowym 
(odgrywanie ról 
kontrolerki lotów i 
pilota, na podstawie 
dialogu w ćw. 7)  

 (w parach) odgrywanie 
własnych dialogów, w 
których pilot rozmawia 
z kontrolerem lotów o 
nieudanym podejściu 
do lądowania i o tym, 
jak postępować dalej 
(ćw. 8) 
 

Pisanie:  

 raport o nieudanym 
podejściu do 
lądowania (a missed 
approach report) 
zawierający opis 
warunków przed 
podejściem, ich 
przyczynę oraz 
sposobu rozwiązania 
problemu (na 
podstawie tekstu i ćw. 
8)  

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• przekazuje 
niewielką 

część istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są 

płynne i są 
bardzo krótkie 

• wypowiedzi są 
w dużym 
stopniu 

nielogiczne i 
niespójne 

• stosuje wąski 
zakres 

słownictwa i 
struktur 

• liczne błędy 
czasami 

zakłócają 
komunikację 

• przekazuje 
część 

istotnych 
informacji 

• wypowiedzi 
nie są zbyt 

płynne i są dość 
krótkie 

• wypowiedzi są 
częściowo 

nielogiczne i 
niespójne 
• stosuje 

słownictwo i 
struktury 

odpowiednie do 
formy 

wypowiedzi 
• popełnia 

sporo błędów, 
które nie 
zakłócają 

komunikacji 

• przekazuje 
wszystkie 

istotne 
informacje 

• wypowiedzi są 
zwykle 

płynne i mają 
odpowiednią 

długość 
• wypowiedzi są 

logiczne i 
zwykle spójne 

• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
nieliczne błędy 

• przekazuje 
wszystkie 

informacje 
• wypowiedzi są 

płynne i 
mają 

odpowiednią 
długość 

• wypowiedzi są 
logiczne i 

spójne 
• stosuje 
bogate 

słownictwo i 
struktury 

• popełnia 
sporadyczne 

błędy 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• czasami 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje 
najprostsze 

pytania, które 
wprowadzono w 

podręczniku i 
czasami 

odpowiada na 
nie 

• zwykle reaguje 
na 

wypowiedzi w 
prostych i 
typowych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• odpowiada na 
większość 
pytań oraz 

zadaje niektóre 
z nich 

• zwykle 
poprawnie 
reaguje na 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• zadaje pytania 
i 

odpowiada na 
nie 

• poprawnie 
reaguje na 
pytania i 

wypowiedzi w 
prostych 

sytuacjach życia 
codziennego 

• samodzielnie 
zadaje 

pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na 

nie 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 

wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na 

ocenę 
dopuszczającą. 

• zapisuje 
niewielką część 

informacji z 
tekstu 

słuchanego lub 
czytanego 

• zapisuje część 
informacji 

z tekstu 
słuchanego lub 

czytanego 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
większość 

informacji z 
tekstu 

• zapisuje lub 
przekazuje 

ustnie 
informacje z 

tekstu 
słuchanego lub 

Uczeń spełnia 
kryteria na 

ocenę 
bardzo dobrą 

oraz 
wykazuje się 



słuchanego lub 
czytanego 

czytanego wiedzą 
wykraczającą 

poza te 
kryteria. 

Inne kryteria • nie okazuje 
zainteresowania 

przedmiotem 
• nie jest aktywny 

na 
lekcji 

• zwykle nie jest 
przygotowany do 

zajęć 
• zwykle nie 

odrabia 
pracy domowej 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• rzadko jest 
aktywny na 

lekcji 
• często nie jest 
przygotowany 

do zajęć 
• często nie 

odrabia pracy 
domowej 

• czasami 
okazuje 

zainteresowanie 
przedmiotem 
• czasami jest 

aktywny na 
lekcji 

• zwykle jest 
przygotowany 

do zajęć 
• zwykle 

odrabia pracę 
domową 

• okazuje 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest aktywny 

na lekcji 
• zwykle jest 

przygotowany 
do zajęć 

• regularnie 
odrabia pracę 

domową 

• okazuje duże 
zainteresowanie 

przedmiotem 
• jest bardzo 
aktywny na 

lekcji 
• jest 

przygotowany 
do 

zajęć 
• regularnie 

odrabia pracę 
domową 

kryteria jak dla 
oceny bardzo 

dobrej 
plus: 

• wykonuje 
zadania 

dodatkowe 
• samodzielnie 
doskonali swoje 

umiejętności 
językowe 

• samodzielnie 
szuka 

dodatkowych 
informacji (np. 

w 
słowniku) 
• pomaga 

innym 
uczniom 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

 

Klasa Irs  

Okres  1: Engineering. Career Paths Book  1, Rozdziały:  1-15, Book 2, Rozdziały:  1-10   

Okres  2: Engineering. Career Paths Book  2, Rozdziały:  11-15, Book 3, Rozdziały:  1-15 

 

Wymagania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zna i stosuje 
niewiele 
podstawowych słów 
i wyrażeń  

 popełnia liczne błędy 
w ich zapisie i 
wymowie 

 popełnia liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań 
 

 zna i stosuje część 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie 

 popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach 

 zna i stosuje 
większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia 

 poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić 

Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń, 

który w wysokim 

stopniu opanował 

wiedzę i umiejętności 

określone programem 

nauczania.* 

 

 

* W świetle 

obowiązujących 

przepisów ocena ucznia 

ma wynikać ze stopnia 

przyswojenia przez niego 

treści wynikających z 

podstawy programowej. 

Ustalenie wymagań na 

ocenę celującą należy do 

nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 rozumie polecenia 
nauczyciela, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na słuchanie 

 rozumie ogólny sens 
przeczytanych 
tekstów, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na czytanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 



Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji 

 wypowiedzi nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie  

 wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne 

 stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur 

 liczne błędy czasami 
zakłócają 
komunikację 

 przekazuje część 
istotnych informacji 

 wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie 

 wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne 

 stosuje słownictwo 
i struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi 

 popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji 

 przekazuje wszystkie 
istotne informacje 

 wypowiedzi są 
zwykle płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i zwykle 
spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia nieliczne 
błędy 

 przekazuje wszystkie 
informacje 

 wypowiedzi są 
płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia 
sporadyczne błędy 

prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy, 

można go za to 

nagrodzić dodatkowo, 

ale wiedza wykraczająca 

poza program nie może 

być elementem 

koniecznym do 

uzyskania oceny 

celującej – art. 44b ust. 

3 Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2198, 

2203 i 2361). 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 czasami reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych i typowych 
sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i 
czasami odpowiada 
na nie 

 zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją 
zadań zawodowych 

 odpowiada na 
większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich 

 zwykle poprawnie 
reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i 
odpowiada na nie 

 poprawnie reaguje 
na pytania i 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 samodzielnie zadaje 
pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zapisuje niewielką 
część informacji z 
tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
większość informacji 
z tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
informacje z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 

 

 

 

 

 



Wymagania szczegółowe do podręcznika Engineering. Career Paths. 

Book 1 Rozdział 1:  

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 – słownictwo związane z                       
pracą inżynierów 
– zwroty używane w 
rozmowie z nowym 
pracownikiem 
-mówienie o tym, w jaki 
sposób technika ułatwia 
nam życie 
– uzasadnianie, dlaczego 
matematyka i fizyka są 
ważne 

    podawanie bieżącej daty 

     – witanie się 

     – przedstawianie się 
     – pytanie o drogę 

     – robienie wpisu w 

        dzienniku o pierwszym 
        dniu pracy  

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 



nich na nie Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -kształty (cylinder, square, 
semi-circle itd.) 
– słownictwo i zwroty 
związane z opisem 

budynków (extended 
arches, hallways, high 

ceilings itd.) 
– zwroty używane w 
rozmowie architekta z 

klientem 
– mówienie o tym, w jaki 
sposób kształty mają 

związek z inżynierią 

– wymienianie kształtów 
wykorzystywanych przy 

konstruowaniu 

budynków 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– znajdowanie słów o 

znaczeniu podobnym do 

podanego w zdaniu 

– uzyskiwanie informacji 
o szczegółach projektu 

– udzielanie wyjaśnień 

– podejmowanie decyzji 
– podawanie korzyści i 
wad 

– pisanie notatek z 
rozmowy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 



 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 3:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -rodzaje materiałów 
-słownictwo i zwroty 

dotyczące materiałów 
-zwroty używane w 

rozmowie dotyczącej 
kosztorysu 
-mówienie o tym, w jaki 
sposób inżynierowie 

decydują, jakich 
materiałów użyć 

– znajdowanie słów o 

znaczeniu podobnym do 
podanego w zdaniu 

– dopasowywanie słów do 

definicji 
– przedstawianie aktualnej 
oferty 

– proponowanie 
– pisanie zamówienia na 

materiały  



UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 4:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -narzędzia 
-zwroty stosowane w 

instrukcji naprawy 
-zwroty używane przy 

robieniu zakupów 
-wymienianie funkcji 
różnych narzędzi 
– mówienie o tym, 
dlaczego ważne jest, 
aby posiadać 

odpowiednie narzędzia 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– znajdowanie słów/ 
wyrażeń o znaczeniu 
podobnym do podanego 

w zdaniu 

– kupowanie narzędzi 



– polecanie 
– wyjaśnianie różnicy 

– udzielanie instrukcji 
– pisanie notatek 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 

Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 5:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 słownictwo i zwroty 

opisujące działanie pasów 

bezpieczeństwa 
rodzaje energii (kinetic 

energy, potential energy) 
– wyciąganie wniosków z 
przeprowadzonego testu 
wymienianie 
występujących w 

przyrodzie rodzajów 

energii 
– wymienianie sposobów, 
w jakie inżynierowie 

sprawiają, że samochody 



są bezpieczniejsze 
– dopasowywanie słowa/ 
wyrażenia (jednego z 
dwóch) do kontekstu 

zdania 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– opisywanie testu i jego 

wyników 
– wyciąganie wniosków 

– pisanie notatek z 

informacjami 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 6:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 maszyny proste (screw, 
inclined plane, lever itd.) 
– słownictwo i wyrażenia 
opisujące pracę maszyn 

prostych 
wymienianie nazw 



niektórych maszyn 
prostych 

– mówienie o tym, w jaki 
sposób maszyny proste 

ułatwiają pracę 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami/ 
wyrażeniami z podanego 

banku słów 

– uzyskiwanie informacji 
– udzielanie informacji 
– podawanie przykładów 

– pisanie notatki z 
informacjami 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 7:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 słownictwo używane do 

odczytywania liczb i 



wyjaśniania symboli 
(equals, percent, five 

tenths, ten cubed itd.) 
– wyrażenia opisujące 

wykonywane działania 

matematyczne 
zwroty używane w 

rozmowie o obliczeniach 
wymienianie rodzajów 
liczb 

– mówienie o tym, co 

rozumiemy pod 
pojęciami „podnieść 

liczbę do kwadratu” i 
„podnieść liczbę do 
sześcianu” 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– znajdowanie słów/ 
wyrażeń o znaczeniu 

najbliższym do 
podanego w zdaniu 

– wykonywanie 

podstawowych działań 

na liczbach 

– diagnozowanie błędu 

– rozwiązanie błędu 
– wyrażanie prośby o 

pomoc 

– pisanie raportu 
inżyniera 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 



przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 brytyjski system miar 
(feet, inch, gallon itd.) 
– system metryczny (meter, 
centimeter, liter, kilogram 

itd.) 
– słownictwo dotyczące 

wielkości materiałów 

zwroty używane w 
rozmowie dotyczącej miar 
wymienianie rodzajów 

systemów miar 
– mówienie o tym, 
dlaczego przy zapisie 

wyników pomiaru 
inżynierowie zawsze 

podają jednostkę miary 

– znajdowanie słów/ 
wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 
– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 
– używanie metrycznego 

systemu miar 
– spostrzeganie problemu 
– rozwiązywanie 

problemu 

– spisywanie listy 
problemów w pracy nad 

projektem 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 



 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 9:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 etapy pracy metodą 

naukową (observation, 
problem, hypothesis itd.) 
– słownictwo dotyczące 

realizacji eksperymentu 
-zwroty używane w 
rozmowie o propozycji 
nowego projektu 
-wymienianie sytuacji, w 
których ludzie 

korzystają z naukowych 

metod badań 

– mówienie o tym, 
dlaczego naukowa 

metoda badań jest ważna 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– wybieranie 
prawidłowego znaczenia 

(jednego z trzech) 
podkreślonych w zdaniu 
słów 

– wyrażanie sugestii 



– proponowanie 
– uzasadnianie celu 

przeprowadzenia 
eksperymentu 

– wypełnianie formularza 

oceny propozycji 
projektu – wyrażanie sugestii 
– proponowanie 

– uzasadnianie celu 
przeprowadzenia 

eksperymentu 

– wypełnianie formularza 
oceny propozycji 
projektu  

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 10:  

WIEDZA: 

Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 

wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 słownictwo związane z 
zachowaniem 

bezpieczeństwa (prevent 
accidents, ...is prohibited, 



clean spills..., call 
paramedics itd.) 
– zwroty używane w 
rozmowie na temat 
wypadku 
wymienianie sposobów 
utrzymania 

bezpieczeństwa w 

miejscu pracy 
– wymienianie 

wyposażenia 

niezbędnego do 
zapewnienia 

bezpieczeństwa w 

miejscu pracy 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– uzupełnianie luk w 
zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 

– udzielanie instrukcji 
postępowania 

– uzyskiwanie informacji 
o okolicznościach 

wypadku 

– udzielanie informacji 
– pisanie raportu z 
wypadku w miejscu 

pracy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 



przygotowaną prezentację. 
 

Rozdział 11:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 zakres prac prowadzonych 

przez firmę 
zwroty używane podczas 

przeprowadzania rozmowy 

w sprawie pracy 
uzyskiwanie informacji 
o czyjejś pracy, 
doświadczeniu 
– podawanie powodów 

zmiany pracy 

– pisanie notatek z 
przeprowadzonej 
rozmowy o pracę 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 12:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



językowych 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -rodzaje paliw 
-zwroty używane podczas 

przeprowadzania 

wywiadu 
mówienie, czym jest 
inżynieria chemiczna 

– mówienie o tym, jaki 
wpływ na świat ma 

inżynieria chemiczna 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami/ 
wyrażeniami z podanego 

banku słów 

– wyrażanie prośby o 
opinie 

– wyrażanie swojej opinii 
– niezgadzanie się z czyjąś 

opinią 

– przeprowadzanie 

wywiadu 
– pisanie notatek z 

przeprowadzonego 

wywiadu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 



przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 13:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -rodzaje usług oferowanych 

przez firmę 
oprogramowanie (CAD – 

computer-aided design, 
CAM – computer-aided 
manufacturing) 
– zwroty używane przy 

zamawianiu towarów 
wymienianie rodzajów 

metod komputerowych 

wykorzystywanych 

przez inżynierów 

mechaników 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– znajdowanie słów/ 
wyrażeń o znaczeniu 
podobnym do podanego 

w zdaniu 

– polecanie 
– udzielanie informacji 
– składanie zamówienia 

– wypełnianie formularza 
zamówienia 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 



  Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 14:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -cechy zasilacza 
słownictwo związane z 

produkcją zasilaczy 
zwroty używane w 

rozmowie o zmianie 

terminów 
mówienie o tym, czym 

jest elektrotechnika 

– wymienianie produktów 
tworzonych przez 

inżynierów elektryków 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– uzupełnianie luk w 
zdaniach wyrazami/ 
wyrażeniami z podanego 

banku słów 
– podawanie terminów 

– przekazywanie 

informacji o zmianach 
terminów 

– pisanie e-maila 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 



 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 14:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 warunki, jakie musi 
spełniać projekt pojazdu 

kosmicznego 
słownictwo związane z 

pojazdami kosmicznymi 
wroty używane przy 
zgłoszeniu zespołu do 

konkursu 
ymienianie pojazdów 
latających, jakimi uczeń 

podróżował 
– mówienie o tym, jak 
inżynieria lotnicza i 
kosmiczna zmieniły 

podróżowanie 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– znajdowanie słów/ 
wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 
– telefoniczne zgłaszanie 

zespołu do konkursu 

– uzyskiwanie informacji 
na temat szczegółów 



konkursu 
– pisanie notatki na temat 
konkursu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 1 Book2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z 
osiągnięciami inżynierii 
-części katapulty 
słownictwo opisujące 
działanie katapulty 
-zwroty stosowane do 

przedstawiania propozycji 
rozwiązania problemu 
-mówienie o tym, czego 
można się nauczyć na 

podstawie maszyn ze 

średniowiecza 
– wybieranie poprawnej 
pary słów/ wyrażeń 

(jednej z dwóch), która 



pasuje do kontekstu 
zdania 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– sugerowanie 

rozwiązania problemu 
– pisanie notatki z 

wyjaśnieniami 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2 Book 2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 --zwroty używane podczas 

przeprowadzania rozmowy 
kwalifikacyjnej 
cechy dobrego inżyniera 
prowadzenie rozmowy 
kwalifikacyjnej 
– opisywanie swoich cech 
osobowości 
– podawanie przykładów 



– przedstawianie swoich 
umiejętności 
interpersonalnych 
– pisanie notatki z 

rozmowy 

kwalifikacyjnej 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 3 Book2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 słownictwo związane z 
wykształceniem i 
stopniami naukowymi 
słownictwo i zwroty 
związane z uczestnictwem 

w seminarium 
wymienianie nazw 
stopni naukowych w 

dziedzinie nauk 
technicznych 

– wyjaśnianie, dlaczego 



inżynierom potrzebna 
jest rozległa wiedza 

– wybieranie zdań, w 
których podkreślone 

wyrazy/ wyrażenia użyte 

są poprawnie (jedna z 
dwóch opcji) 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– przedstawianie 

programu seminarium 

– dokonywanie wyboru 
– ocenianie seminarium 

– wypełnianie formularza 

oceny 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 4 Book2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 słownictwo związane z 

prezentacją  
zwroty używane przy 



udzielaniu rad 
wymienianie sytuacji, w 

których inżynierowie 
robią prezentacje 

– wymienianie 

wskazówek, jakich 
uczeń udzieliłby osobie 

przygotowującej się do 

prezentacji 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– znajdowanie słów/ 
wyrażeń o znaczeniu 

podobnym do podanego 

w zdaniu 
– udzielanie instrukcji 
– pytanie o opinię 

– wyrażanie swojej oceny 
– udzielanie rad 

– wypełnianie karty 

ewaluacji 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 5 Book2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury 



struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych. Popełnia liczne błędy: 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 wymienianie problemów 
rozwiązywanych przez 

inżynierów 

– wymienianie sposobów 
rozwiązywania 

problemów przez 

inżynierów 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– uzupełnianie luk w 
zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 

– przedstawianie problemu 
– uzyskiwanie informacji 
na temat postępów prac 

– wyrażanie prośby o radę 
– pisanie e-maila na temat 
postępów prac 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 6 Book2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury 



struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych. Popełnia liczne błędy: 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty 
związane ze zgłaszaniem 

projektu  
-wymienianie czynników, 
które pomagają myśleć 

kreatywnie 

– wymienianie przyczyn, 
dla których kreatywne 

myślenie jest cenne w 

naukach technicznych 
– znajdowanie słów o 

znaczeniu podobnym do 

podanego w zdaniu 
– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami z 

podanego banku słów 
– wyrażanie opinii 
– ocenianie projektu 

– wybieranie najlepszej 
pracy 

– wypełnianie formularza 

oceny 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 7 Book2:  



WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 rodzaje wykresów (line 
graph, bar graph, scatter 
plot itd.) 
– słownictwo i wyrażenia 

związane z 

odczytywaniem 

wykresów 
-zwroty używane w 

rozmowie na temat 
raportu 
-odczytywanie danych z 

wykresów 

– wyrażanie sugestii 
– pytanie o radę 

– pisanie oceny raportu 

współpracownika 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8 Book2:  

WIEDZA: 
Znajomość środków 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



językowych 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty 
opisujące parametry 

telefonu  
-zwroty używane podczas 
rozmowy gdzie pojawia 

się jakiś problem 
– mówienie o tym, w 
jakim celu inżynierowie 

wykonują rysunki 
– dopasowywanie słów do 
definicji 
– uzupełnianie luk w 

zdaniach wyrazami/ 
wyrażeniami z podanego 

banku słów 

– opisywanie modelu 
telefonu 

– podawanie wymiarów 

– przypominanie 

– zgłaszanie problemu 

– zapisywanie informacji 
o nowym produkcie 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 



 

Rozdział 9 Book2  

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

    -materiały-rodzaje, cechy 
– wymienianie materiałów używanych do budowy różnych konstrukcji 
– mówienie o tym, dlaczego niektóre materiały używane do budowy różnych konstrukcji są lepsze od innych  
– dopasowywanie słów do definicji 
– wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)  
– przedstawianie zalet 
– przedstawianie wad  
– wyrażanie prośby o udzielenie rady 
– dokonywanie wyboru  
– polecanie 
-    pisanie notatek z informacjami 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 10 Book2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury 



struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych. Popełnia liczne błędy: 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach: 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z 
obliczeniami  
słownictwo i zwroty 

używane do wyrażania 
przeprosin 
mówienie o tym, w jaki 
sposób uniknąć błędów 
w obliczeniach 
– odczytywanie liczb 

– zaokrąglanie liczb 
– wykazywanie błędu w 

obliczeniach 

– udzielanie wskazówek 
– przepraszanie 

– pisanie e-maila do kolegi z pracy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 11 Book 2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 



 -słownictwo i zwroty 
związane z obsługą klienta 
-zwroty grzecznościowe 
używane w rozmowie z 

klientem 
-zwroty definiujące klienta 
-wyjaśnianie, dlaczego 

ważne jest, aby ludzie 

zajmujący się sprzedażą 
znali swoje produkty 

– mówienie o tym, w jaki 
sposób inżynierowie 
mogą wspomóc 

sprzedaż produktów 
udzielanie wskazówek 
– przekonywanie 

– polecanie 

– pisanie listu do klienta 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 12 Book2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 



 -zwroty używane przy 
poszukiwaniu 

rozwiązania 
przedstawianie różnych 

opcji 
– szukanie rozwiązania 
– polecanie 

– dokonywanie wyboru 

– pisanie e-maila do 
klienta 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 13 Book2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z 

funkcjonowaniem firmy 
mówienie o tym, w 

jakich obszarach pracują 

inżynierowie 
przemysłowi 
– wymienianie problemów 

rozwiązywanych przez 



inżynierów 
przemysłowych 

– dopasowywanie słów do 
definicji 
– wybieranie 

prawidłowego znaczenia 
(jednego z trzech) 
podkreślonych w zdaniu 

słów 
– przedstawianie opcji do 

wyboru 

– sugerowanie rozwiązań 
– przedstawianie 

szczegółów zmian 

– podawanie kosztów 
– pisanie notatek 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 14 Book2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty 

związane z inżynierią 



oprogramowania 
słownictwo dotyczące 

informatyki 
zwroty używane w 

rozmowie na temat 
postępów prac 
– mówienie o tym, czym 

zajmuje się inżynier 
oprogramowania 
– mówienie o tym, jak 

zostać inżynierem 

oprogramowania 
– uzyskiwanie informacji 
o postępie prac 

– opisywanie fazy 
projektu 

– przedstawianie różnic 

– pisanie e-maila do 
współpracownika 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 15 Book2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 -wyjaśnianie, dlaczego 
zrozumienie inżynierii 
genetycznej jest ważne 
-słownictwo i zwroty 
dotyczące produkcji 
genetycznie 

zmodyfikowanego ryżu 
wyrażanie i 
uzasadnienie swojej 
opinii na temat tego, czy 
inżynieria genetyczna 

pomoże czy zaszkodzi 
ludziom 
– opisywanie procesu 

– przedstawianie różnic 

– przedstawianie korzyści 
– pisanie krótkiego 

streszczenia wywiadu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 1 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 -zasady dynamiki Newtona 
-słownictwo i zwroty 

związane z 

wykorzystaniem zasad 
dynamiki Newtona 
słownictwo i zwroty 

używane w rozmowie przy 
rozwiązywaniu problemu 
-udzielanie rad 

– tłumaczenie 
zastosowania zasad 

dynamiki 
– rozwiązywanie 
problemu na podstawie 

wskazówek 

– pisanie raportu z postępu 
prac  

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z 
zasadami termodynamiki 
słownictwo związane z 

temperaturą 
-tłumaczenie zasad 

termodynamiki 
– odpowiadanie na pytania 
czytelników 

– pisanie artykułu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 3 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 

i własnych wypowiedziach: 

 -wyrażenia opisujące 
postępowanie 

wyjaśniające problem 
zwroty służące do 
wyrażenia sugestii 
mówienie o tym, dlaczego 

zjawisko przepływu cieczy 



może mieć dla inżyniera 
znaczenie 

– wymienianie sytuacji, w 
których inżynierowie biorą 

pod uwagę procesy 

czasozależne 
przedstawianie problemu 

– sugerowanie rozwiązania 

problemu 
– pisanie o przyczynach 

zaistniałego problemu i 
potencjalnym jego 
rozwiązaniu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 4 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z 

testami statycznymi mostu 
opcji 
-słownictwo związane z 

testami dynamicznymi 



mostu 
-zwroty przydatne w 

rozmowie o wprowadzaniu 
nowego systemu 

testowania 
wyjaśnianie różnicy 
między statyką a 

dynamiką 

– wyjaśnianie, dlaczego 
statyka i dynamika są 

ważne dla inżynierów 
wyrażanie sugestii 
– proponowanie 

– opisywanie systemu 

testowania 
– pisanie na temat systemu 

testowania struktury 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział5 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 

językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo opisujące 



baterie 
– słownictwo opisujące 

problem z bateriami 
– zwroty używane przy 

poszukiwaniu przyczyny 

problemu 
-opisywanie baterii 
– prośba o wyrażenie 

opinii 
– wyrażanie swojej opinii 
– rozwiązywanie 

problemu 
– pisanie e-maila 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 6 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -właściwości materiału 
– słownictwo i zwroty 
związane z 

przeprowadzonymi 
eksperymentami 



– jednostki używane w 
pomiarach 
– zwroty używane do opisu 
eksperymentu 
podawanie właściwości 
– opisywanie 
eksperymentu 

– podawanie wyników 

– używanie różnych 
jednostek miar 
– podawanie ceny 

– polecanie 
– pisanie artykułu do 

czasopisma 
wymienianie znanych 
systemów miar 
– wymienianie, co można 

mierzyć przy użyciu 
jednostek układu SI 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 7 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 



wypowiedziach: 

 -etapy projektowania 
-słownictwo związane z 

wykonaniem projektu 
-zwroty używane w 
rozmowie na temat 
postępów prac 
opisywanie produktu 
– podawanie etapów 

projektowania 

– przekazywanie 

informacji 
– rozmawianie o postępie 

prac 
– opisywanie procesu 

projektowania 
wymienianie etapów w 
metodzie projektowania 

inżynierskiego 
– wyjaśnianie, dlaczego 

ważne jest korzystanie z 

metody projektowania 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -elementy życiorysu 
– słownictwo związane z 

historią zatrudnienia 
– zwroty używane w 
rozmowie na temat 
doświadczenia zawodowego 
– mówienie o tym, dlaczego 

modele komputerowe są 

pomocne 

– wymienianie sytuacji, w 
których inżynierowie 

korzystają z modeli 
komputerowych 
uzyskiwanie informacji na 

temat doświadczenia 

zawodowego 
– przekazywanie informacji 
na temat swojego 

doświadczenia zawodowego 
– mówienie o swojej 
pierwszej pracy 

– opisywanie swojej kariery 
zawodowej 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 



przygotowaną prezentację. 
 

Rozdział 9 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i zwroty 

dotyczące 
-przeprowadzania badań 
-opisywanie 

przeprowadzonych badań 
w zakładzie 

– wyciąganie wniosków z 

przeprowadzonych badań 
– udzielenie rad 

– udzielenie wyjaśnień 

– pisanie sugestii dla klienta 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 10 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo związane z 
przeprowadzaniem badań 

natężenia ruchu  
-zwroty używane do 
odczytywania wyników 
-zwroty używane do 

przedstawiania swojej 
oferty 
-przedstawianie swojej 
oferty usług 
– omawianie metody 

badań 

– przedstawianie sposobu 
zbierania danych 

– przewidywanie wyników 

badań 
– prezentowanie zalet 
wybranej metody 

– robienie notatek do 
prezentacji 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 11 Book3 

WIEDZA: Zna i stosuje kilka podstawowych Zna i stosuje część poznanych wyrazów Zna i stosuje większość poznanych Zna i stosuje wszystkie poznane 



Znajomość środków 
językowych 

wyrazów i zwrotów. oraz zwrotów. wyrazów oraz zwrotów. wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -dziedziny kształcenia 
inżynierów 

komputerowych 
-nowe kierunki studiów 
-słownictwo związane z 

wprowadzaniem zmian 
-wymienianie powodów, 
dla których inżynieria 

komputerowa jest 
szybko rozwijającą się 
dziedziną 

– mówienie o tym, czym 

zajmują się inżynierowie 
komputerowi 
– wybieranie zdań, w 

których podkreślone 
wyrazy/ wyrażenia użyte 

są poprawnie (jedna z 

dwóch opcji) 
– dopasowywanie słów do 

definicji 
– przeprowadzanie 
wywiadu 

– pytanie o zmiany 

– uzasadnianie zmian 
– wyrażanie swojej opinii 
o zmianach 

– pisanie artykułu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 



nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 12 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -specjalności inżynieryjne 

-wymagania i obowiązki na 

stanowisku: inżyniera geologa,  
tworzyw oraz naftowego 
-wyrażenie opinii na 

temat tego, jak w 
przyszłości zmienią się 

materiały stosowane w 

inżynierii 
– przedstawianie ofert 
pracy 

– przeprowadzanie 
rozmowy 

kwalifikacyjnej 
– wyszczególnianie zadań 

– pisanie oferty pracy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 



adekwatnie do sytuacji. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 13 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -zwroty związane z 

zachowaniem 
bezpieczeństwa 
-słownictwo związane ze 

środowiskiem 
-słownictwo i zwroty 

związane z oczyszczaniem 

ścieków 
-wymienianie działań, 
jakie mogą szkodzić 

środowisku naturalnemu 
– wymienianie sposobów, 
w jakie inżynierowie 

mogą pozytywnie 
wpływać na środowisko 

naturalne 
-opisywanie procesu 
oczyszczania ścieków 

– przedstawianie zagrożeń 

– sugerowanie rozwiązań 
– przedstawianie opinii/ 
wyrażanie prośby o 

opinię 
– pisanie oceny projektu 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 



związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 14 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -słownictwo i wyrażenia 

związane z elektrowniami 
konwencjonalnymi 
-słownictwo związane z 

elektrowniami jądrowymi 
-zwroty dotyczące 
ponownej przeróbki 
prętów paliwowych 
-wyrażanie swojej opinii 
– podawanie dobrych i 
złych stron 

– uzasadnianie swojej 
opinii 
– wyrażanie prośby o 

opinię 
– przedstawianie 

argumentów za i przeciw 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 



zawodowych 
 

zawodowych 
 Odpowiada na większość 

pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

zawodowych. 
 samodzielnie zadaje pytania i 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 15 Book3 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 -przeznaczenie urządzeń 

– urządzenia dla szpitali 
– słownictwo i zwroty 
związane z ofertą firmy 

produkującej urządzenia 

biomedyczne 
– zwroty używane w 

rozmowie na temat 
nowego urządzenia 
przedstawianie zalet/ 
wad 

– przedstawianie oferty 
firmy 

– przygotowywanie 
rekomendacji nowego 

wyposażenia dla lekarzy 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 



pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

 



Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

Technik Mechanik – język angielski  wspomagający wykształcenie zawodowe 

Okres  1: Career Paths: Mechanics  Book 1, Rozdziały:  1-15, Book 2, Rozdziały:  1-10   

Okres 2: Career Paths: Mechanics  Book 2, Rozdziały:  11-15, Book 3, Rozdziały:  1-15 

 

Wymagania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zna i stosuje 
niewiele 
podstawowych słów 
i wyrażeń  

 popełnia liczne błędy 
w ich zapisie i 
wymowie 

 popełnia liczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne we 
wszystkich typach 
zadań 
 

 zna i stosuje część 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie 

 popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach 

 zna i stosuje 
większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia 

 poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie 
poprawić 

Ocenę celującą 

otrzymuje uczeń, 

który w wysokim 

stopniu opanował 

wiedzę i umiejętności 

określone programem 

nauczania.* 

 

 

* W świetle 

obowiązujących 

przepisów ocena ucznia 

ma wynikać ze stopnia 

przyswojenia przez niego 

treści wynikających z 

podstawy programowej. 

Ustalenie wymagań na 

ocenę celującą należy do 

nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 rozumie polecenia 
nauczyciela, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na słuchanie 

 rozumie ogólny sens 
przeczytanych 
tekstów, ale 
w niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania 
na czytanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 rozumie polecenia 
nauczyciela 

 poprawnie 
rozwiązuje zadania 
na czytanie i 
słuchanie 

 zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi 



Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 przekazuje niewielką 
część istotnych 
informacji 

 wypowiedzi nie są 
płynne i są bardzo 
krótkie  

 wypowiedzi są w 
dużym stopniu 
nielogiczne i 
niespójne 

 stosuje wąski zakres 
słownictwa i struktur 

 liczne błędy czasami 
zakłócają 
komunikację 

 przekazuje część 
istotnych informacji 

 wypowiedzi nie są zbyt 
płynne i są dość krótkie 

 wypowiedzi są 
częściowo nielogiczne 
i niespójne 

 stosuje słownictwo 
i struktury odpowiednie 
do formy wypowiedzi 

 popełnia sporo błędów, 
które nie zakłócają 
komunikacji 

 przekazuje wszystkie 
istotne informacje 

 wypowiedzi są 
zwykle płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i zwykle 
spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia nieliczne 
błędy 

 przekazuje wszystkie 
informacje 

 wypowiedzi są 
płynne i mają 
odpowiednią długość 

 wypowiedzi są 
logiczne i spójne 

 stosuje bogate 
słownictwo i 
struktury 

 popełnia 
sporadyczne błędy 

prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy, 

można go za to 

nagrodzić dodatkowo, 

ale wiedza wykraczająca 

poza program nie może 

być elementem 

koniecznym do 

uzyskania oceny 

celującej – art. 44b ust. 

3 Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2198, 

2203 i 2361). 

 

Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 czasami reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych i typowych 
sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i 
czasami odpowiada 
na nie 

 zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją 
zadań zawodowych 

 odpowiada na 
większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich 

 zwykle poprawnie 
reaguje na 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i 
odpowiada na nie 

 poprawnie reaguje 
na pytania i 
wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 samodzielnie zadaje 
pytania i 
wyczerpująco 
odpowiada na nie 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

 zapisuje niewielką 
część informacji z 
tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
większość informacji 
z tekstu słuchanego 
lub czytanego 

 zapisuje lub 
przekazuje ustnie 
informacje z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego 

 

 

 

 

 

 



Wymagania szczegółowe do podręcznika Career Paths: Mechanics, wyd. Express Publishing, autor Jim D. Dearholt 

BOOK 1 

Rozdział 1: Hand tools 1 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw podstawowych narzędzi ręcznych 
– wymienianie rodzajów napraw i zadań, do których używa się narzędzi ręcznych 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– obsługiwanie klienta w sklepie z narzędziami 
– wyrażanie prośby o radę 
– udzielanie rad 
– polecanie 
– wypełnianie formularza opinii klienta (filling out the customer feedback form) 

Słownictwo: 
– narzędzia (long-nose pliers, claw hammer, flathead screwdriver itd.) 
– słownictwo związane z naprawami w domu (calling a repair man, tool kits, tape measure, home improvement project itd.) 

– zwroty używane w rozmowie w sklepie: Can you tell me where…?, They’re right over there, I recommend purchasing… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 



nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2: Hand tools 2 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw narzędzi używanych do cięcia rur 
– wymienianie rodzajów kluczy narzędziowych 
– dopasowywanie wyrazów z podanego banku słów do odpowiedniej kategorii  
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– podawanie zastosowania narzędzi 
– składanie/ przyjmowanie zamówienia 
– wypełnianie formularza zamówienia (filling out the tool company order form) 
Słownictwo: 
– narzędzia (wire cutter, hacksaw, ball pein hammer itd.) 
– zastosowanie narzędzi (strip and cut wire, shape metal and drive chisels itd.) 
- zwroty używane przy składaniu zamówienia: I’d like to place an order, I need…, What can I put you down for? itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 



przygotowaną prezentację. 
 

Rozdział 3: Fasteners 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje:  
– wymienianie nazw elementów łączących  
– mówienie o tym, który element łączący wymaga użycia młotka 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– omawianie wykonanej naprawy 
– wystawianie faktury (filling out the mechanic’s invoice) 

Słownictwo: 
– rodzaje łączników (washer, bolt, screw, clamp itd.) 
– słownictwo związane z zastosowaniem łączników (temporary fastener, long-lasting fastener, work on wood, check the correct thread, press pieces together 

itd.) 

– zwroty używane w rozmowie o wykonanej naprawie: Your… is fixed, What was the problem?, Did you replace them? itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

Rozdział 4: Power to ols 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw narzędzi elektrycznych 
– wymienianie nazwy jednego z narzędzi elektrycznych używanego do prac przy samochodzie 
– dopasowanie słów do definicji 
– dopasowywanie wyrazów z podanego banku słów do odpowiedniej kategorii  
– podawanie zastosowania narzędzi 
– opisywanie produktu (filling out the product description) 
Słownictwo: 
– narzędzia elektryczne (drill, angle grinder, air ratchet itd.) 
– zwroty używane przy sporządzaniu listy kontrolnej stanu narzędzi (unit, in working condition, damaged parts, notes itd.) 
– zwroty używane w rozmowie o nowonabytych urządzeniach: It came in yesterday, So you like it more than…?, So it’s like…, That’s good to know itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 5: Bench and machine tools 



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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw narzędzi mechanicznych używanych do sprawdzania podwozia samochodu 
– wymienianie nazwy narzędzia używanego do cięcia drewna  
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji) 
– porównywanie  
– opisywanie zastosowania 
– polecanie 
– opisywanie szlifierki (filling out the grinder product description) 

Słownictwo: 
– szlifierki i obrabiarki (drill press, bench grinder, sanders itd.) 
– słownictwo związane ze szlifierkami i obrabiarkami (precision cuts, optimum safety, motor speeds itd.) 

– zwroty używane przy dokonywaniu zakupów: I need…, That’s what I’m looking for…, I’ll take it itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 



 

Rozdział 6: Basic actions 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie podstawowych czynności wykonywanych przez mechaników podczas pracy 
– wymienianie czynności, które wymagają użycia narzędzi 
– znajdowanie słów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– udzielanie instrukcji 
– pisanie instrukcji wymiany żarówki (filling out the light bulb replacement instructions) 
Słownictwo: 
– czasowniki opisujące czynności wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych (lift, pull, insert, screw itd.) 
– słownictwo związane z wymianą baterii w odbiorniku radiowym (grip, unscrew the screwws, flip battery cover over itd.) 

– zwroty używane przy udzielaniu wskazówek: I can show you how to do it; First, lift…; What’s next? itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 7: Materials 



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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie materiałów potrzebnych do wyprodukowania samochodu 
– wymienianie mocnych i słabych stron różnych materiałów 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami (jedna z dwóch opcji)  
– opisywanie zastosowanych materiałów 
– podawanie zalet 
– wypełnianie zestawienia: materiały, z których zbudowany jest samochód (filling out the car body makeup chart) 

Słownictwo: 
– materiały używane do produkcji samochodu (glass, rubber, steel, plastic itd.) 
– części samochodu (frames, engine blocks, wheel rims, tire itd.) 

– zwroty używane w rozmowie o materiałach stosowanych do produkcji samochodu: Most of this car’s body is made of…, Plastic must be…, What does it do for 
safety? itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 



 

Rozdział 8: Numbers 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– podawanie sposobu odczytywania symboli „=” i „/” (dzielenie) 
– wymienianie końcówek, jakie trzeba dodać do ułamków przy ich odczytywaniu 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów 
– wybieranie w podanych zdaniach poprawnego wyrażenia (jedna z dwóch opcji)  
– odczytywanie symboli matematycznych 
– proszenie o pomoc 
– zapisywanie ułamków słownie (filling out the pronunciation chart) 

Słownictwo: 
– słownictwo służące do odczytywania symboli matematycznych (equals, comes to, multiplied by, minus itd.) 

– zwroty używane w rozmowie podczas pracy: Are you busy?, What do you need?, You got it itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 9: Measurements 



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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie dwóch systemów miar używanych do wykonywania pomiarów  
– mówienie o tym, jaką wielkość fizyczną mierzy się w funtach 
– dopasowywanie słów do definicji 
– znajdowanie słów o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu  
– wyjaśnianie różnic 
– sporządzanie przez mechanika notatek nt. pracy (filling out the mechanic’s job notes) 

Słownictwo: 
– systemy miar (imperial, metric)  
– słownictwo związane z imperialnym (brytyjskim) systemem miar (inches, quarts, cubic inch itd.) 
– słownictwo związane z metrycznym systemem miar (micrometer, milimeter, liter, cubic meter itd.) 

– zwroty używane w rozmowie przez mechaników: You’re using the wrong wrench, You can’t use a metric (wrench) with an imperial (bolt), I didn’t realize… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 



Rozdział 10: Around the shop 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, czego używają mechanicy w celu obejrzenia/ sprawdzenia podwozia samochodu  
– wymienianie akcesoriów, które można znaleźć na podłodze  
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/ wyrażeniami z podanego banku słów 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– udzielanie instrukcji 
– mówienie o konsekwencjach 
– przepraszanie 
– sporządzanie listy kontrolnej na otwarcie warsztatu (filling out the opening checklist) 

Słownictwo: 
– czynności związane z zamknięciem warsztatu (clean out sink, close the lid, unplug fans itd.) 

– zwroty używane w rozmowie właściciela z pracownikiem: Can I talk to you?, Sure, what’s up?, Don’t let it happen again itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 11: Types of cars 



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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie powszechnie spotykanych typów i rodzajów samochodów 
– wymienianie rodzajów samochodów, które są najlepsze dla:  

 osób z rodzinami  
 dla jednej osoby do jazdy po mieście 

– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– kupowanie samochodu 
– polecanie 
– dokonywanie wyboru 
– wypełnianie formularza opinii klienta (filling out the customer feedback form) 

Słownictwo: 
– typy i rodzaje samochodów (sports car, pickup truck, minivan itd.) 
–  słownictwo związane z samochodami (4-door sedans, convertible, four-wheel drive itd.) 

– zwroty używane przy zakupie samochodu: I’m looking for a car; You probably need some extra space for…; I think a minivan is the choice for you itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 

związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 

związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 

sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 

związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 12: Parts of a car: Exterior 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie ważnych części zewnętrznych samochodu 
– mówienie o akcesorium często widocznym na samochodach sportowych  
– dopasowywanie wyrazów z podanego banku słów do odpowiedniej kategorii  
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami (jedna z dwóch opcji)  
– udzielanie instrukcji 
– opisywanie stanu samochodu 
– opisywanie uszkodzeń 
– wypełnienie listy kontrolnej (filling out the mechanic’s checklist) 
Słownictwo: 
– części zewnętrzne samochodu (bumper, fender, spoiler, taillight itd.) 
– słownictwo związane z kontrolą stanu pojazdu (check [fenders] for scratches, signs of collision, examine [windshield] for damage itd.) 

– zwroty używane w rozmowie mechaników nt. przeglądu samochodu: How are the lights?, Is there any damage to…?, Can you see anything else? itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 



 

Rozdział 13: Parts of a car: Interior 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie wyposażenia wewnątrz samochodu zapewniającego wygodę lub rozrywkę 
– wymienianie zapewniających bezpieczeństwo elementów wyposażenia znajdujących się wewnątrz samochodu  
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– ustalanie terminu naprawy 
– opisywanie problemu  
– wypełnianie grafiku z terminami napraw w warsztacie samochodowym (filling out the auto shop schedule) 

Słownictwo: 
– części wewnątrz samochodu (bucket seats, door panel, steering wheel itd.) 
– słownictwo służące do opisu wyposażenia samochodu (convenient, custom-shaped, easy-to-use itd.) 

– zwroty używane w rozmowie mechanika z klientem: Can I make an appointment for you to look at my car?, What’s wrong with it?, But we can fix it itd 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 14: Gauges and meters 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw wskaźników i kontrolek znajdujących się na desce rozdzielczej 
– wymienianie nazw wskaźników, które sprawdza się najczęściej podczas jazdy samochodem 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– opisywanie problemu z samochodem 
– podawanie odczytów ze wskaźników 
– wypełnianie przez mechanika formularza przyjęcia samochodu do naprawy (filling out the mechanic’s check-in form) 
Słownictwo: 
– wskaźniki na tablicy rozdzielczej (fluel gauge, speedometer, odometer itd.) 
– wskaźniki, których sprawdzanie może zwiększyć bezpieczeństwo jazdy i zaoszczędzić pieniądze (tachometr, temperature gauge, tire pressure gauge itd.) 
– słownictwo związane z odczytywaniem wskaźników (check, watch out for…, a glance at, monitor itd.) 

– zwroty używane w rozmowie o problemie z samochodem: Does it happen on long drives?, Do you run the engine hard?, I’ll take a look under the hood itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 



 

Rozdział 15: Tires 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienienie narzędzi potrzebnych przy zmianie koła 
– mówienie o tym, kiedy trzeba wymienić oponę 
– dopasowanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań słowami z banku słów 
– udzielanie instrukcji 
– pytanie o części zapasowe 
– podawanie lokalizacji części w samochodzie 
– wypełnianie instrukcji wymiany koła (filling out the tire changing guide) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z wymianą kołą (spare, lug wrench, jack, remove the hubcap itd.) 

– zwroty używane w rozmowie przy wymianie koła: I’ve never changed a flat tire before, How do we start?, I’ve got a spare tire in the trunk itd.) 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOK 2 

Rozdział 1: Internal combustion engine 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
- mówienie o tym, gdzie w silniku samochodowym znajdują się tłoki 
– wymienianie głównych części silnika samochodowego  
– dopasowywanie słów do definicji  
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– szukanie przyczyny problemu  
– wyrażanie sugestii  
– wypełnianie formularza dot. diagnozy silnika (filling out the engine problem diagnosis form) 

Słownictwo: 
– części silnika spalinowego (cylinder, valve, spark plug, piston itd.)  
–  słownictwo związane z cyklem pracy silnika (compress the fluel mixture, ignite, generate energy itd.)  

–  zwroty używane w rozmowie przy stawianiu diagnozy: I’m still not sure…, I’m pretty certain…, I was thinking…, It has to be… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2: Diesel vs. gasoline 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 W niewielkim stopniu stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 



językowych. Popełnia liczne błędy: językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie rodzajów paliwa dla pojazdów 
– mówienie o tym, w jakiej części silnika ma miejsce zapłon paliwa 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– dopasowywanie wyrazów z podanego banku słów do odpowiedniej kategorii  
– przedstawianie zalet i wad 
– porównywanie 
– dokonywanie wyboru 
– sporządzenie notatki kupującego (filling out the buyer’s notes) 
– Słownictwo: 
– paliwa (gasoline, diesel, biodiesel) 
– słownictwo związane z silnikiem benzynowym (spark plug, run on gasoline, fuel injection pump itd.) 
– słownictwo związane z silnikiem diesla (compressed air, higher compression ratio, durable itd.) 
– zwroty używane przy dokonywaniu porównań: I’ve heard they’re more…, A downside is that…, Another plus is that… itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 3: Two-stroke engine 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw małych maszyn napędzanych silnikami benzynowymi 
– mówienie o tym, czym różnią się małe silniki benzynowe od dużych  
– wybieranie zdań, w których podkreślone wyrazy/ wyrażenia użyte są poprawnie (jedna z dwóch opcji)  
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu  
– opisywanie problemu 
– szukanie przyczyny problemu 
– sugerowanie rozwiązania 
– uzupełnianie formularza naprawy (filling out the repair ticket) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z silnikiem dwusuwowym (two-stroke oil, inlet, crankshaft sprocket itd.) 
– urządzenia z silnikiem dwusuwowym (lawn mower, chainsaw, leaf blower itd.) 

– zwroty używane w rozmowie o przyczynie problemu: My guess is that…, How did you figure it out?, It looks like… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 

tekst. 
 czasami reaguje na wypowiedzi w 

prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 

 Zwykle reaguje na wypowiedzi 
w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 zwykle poprawnie reaguje 

na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 4: Four-stroke engine 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 



 Funkcje: 
– mówienie o tym, czym jest silnik czterosuwowy 
– wymienianie czterech etapów cyklu pracy silnika czterosuwowego 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– udzielanie wyjaśnień 
– sugerowanie rozwiązania 
– szacowanie kosztów 
– opisywanie usługi (filling out the mechanic’s description of services) 

Słownictwo: 
– etapy pracy silnika (intake stroke, compression stroke, power stroke, exhaust stroke) 
– słownictwo związane z silnikiem czterosuwowym (intake valve, piston, head gasket, cylinder head itd.) 

– zwroty używane przy stawianiu diagnozy: It looks like…, What does that mean?, You’re saying that… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 5: Electrical system 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– podawanie nazw dwóch biegunów w akumulatorze 
– wymienianie dwóch rodzajów bezpieczników używanych w układzie elektrycznym samochodu  
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– uzupełnianie zdań wyrazami z banku słów 
– wyrażanie prośby o pomoc 
– udzielanie informacji 
– udzielanie pomocy w znalezieniu produktu w Internecie 
– sporządzanie notatki z rozmowy telefonicznej (filling out the representative’s notes about a service call) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem elektrycznym w samochodzie (distributor caps, distributorless ignition system, feeler gauges, fuse box itd.) 

– zwroty grzecznościowe używane w rozmowie telefonicznej: Thanks for calling…, It was my pleasure, Call us anytime if you… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 6: Ignition system 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 



– mówienie o tym, w jaki sposób uruchamia się samochód 
– mówienie o tym, w jaki sposób można uruchomić samochód z rozładowanym akumulatorem 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji) 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– prowadzenie rozmowy telefonicznej 
– pytanie o symptomy 
– udzielanie informacji 
– sugerowanie 
– wypełnianie dokumentu przyjęcia samochodu (filling out the check-in sheet)narzędzia (wire cutter, hacksaw, ball pein hammer itd.) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem zapłonowym (starter, starter relay, ignition switch, alternator itd.) 

– zwroty używane w rozmowie telefonicznej mechanika z klientem: Let’s see if we can…; First, I know this sounds silly, but…; You’d better have the car towed 
in… itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 7: Fuel system 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie części układu paliwowego samochodu 
– mówienie o tym, która cześć układu paliwowego separuje zanieczyszczenia lub rdzę z paliwa 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– pytanie o efekty przeprowadzonego przeglądu 
– udzielanie informacji o stanie auta 
– sporządzanie przez mechanika raportu (filling out the mechanic’s report) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem paliwowym (fluel lines, fuel filter, air filter, fuel pump itd.) 

– zwroty używane w rozmowie z mechanikiem po przeglądzie układu paliwowego: What’s wrong with my car?, We’ve finished the inspection of…, The estimate 
looks pretty expensive itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8: Lubrication system 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 



– mówienie o tym, w jaki sposób kierowcy upewniają się, czy olej w silniku nadaje się do dalszej eksploatacji 
– mówienie o tym, czego się używa do smarowania części samochodu 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– udzielanie informacji o wykonanej usłudze 
– przedstawianie powodów wykonania danej czynności 
– wystawianie pokwitowania wymiany oleju (filling out the oil change receipt) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem smarowania (oil changes, lubrication system, viscosity, oil filter itd.) 
– zwroty używane w rozmowie z mechanikiem o wykonanej usłudze: Your car is all set; That was quick; We do what we can; Let me just review… itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 9: Exhaust system 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 



wypowiedziach 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, w jaki sposób spaliny są usuwane z samochodu 
– wymienianie części układu wydechowego 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– wyjaśnianie przyczyny problemów z samochodem 
– opisywanie wykonanej usługi 
– wypełnianie wykazu usług (filling out the bill) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem wydechowym (catalytic converters, exhaust manifolds, PCV valves itd.) 

– zwroty używane w rozmowie w warsztacie naprawczym: I’m here to pick up my car; So you found out why…?; It turned out to be… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 

zawodowych 
 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 10: Cooling system 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw części, które zapewniają chłodzenie silnika 
– podawanie nazwy urządzenia pasowego, które napędza pompę wodną 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  



– przekazywanie złych informacji 
– opisywanie problemu 
– sugerowanie 
– wypełnianie zlecenia naprawy (filling out the work order) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem chłodzenia (antifreeze, antifreeze levels, coolant, coolant recovery system, upper radiator hose itd.) 

– zwroty używane w rozmowie w warsztacie samochodowym: Well, I’ve got some bad news for you, What happened?, We’ll need to replace it itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 11: Brake system 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie rodzajów hamulców używanych obecnie w samochodach 



– mówienie o tym, w jaki sposób kierowca uruchamia hamulec 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– przedstawianie oferty warsztatu samochodowego 
– omawianie harmonogramu prac 
– wypełnianie harmonogramu prac (filling out the schedule) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem hamulcowym (brake pads, brake fluid, brake line itd.) 
– rodzaje hamulców (hydraulic brakes, disc brakes, power brakes, drum brakes) 

– zwroty używane w rozmowie w warsztacie samochodowym: It looks like a busy morning, When’s the first appointment?, What are we doing for them? itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 12: Steering system 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, w jaki sposób kierowca kieruje swoim samochodem 
– wymienianie nazwy części, która łączy kierownicę z resztą układu kierowniczego 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– opisywanie symptomów 
– wyjaśnianie przyczyn problemu z układem kierowniczym 



– sporządzenie przez mechanika notatki (filling out the mechanic’s notes) 
Słownictwo: 

– elementy układu kierowniczego (steering wheel, pinion, rack, tie rod itd.) 

– zwroty używane w rozmowie na temat układu kierowniczego: What brings you to the garage today?, I’m having trouble steering my car, That sounds serious 
itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 13: Suspension system 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, jaka jest funkcja układu zawieszenia 
– wymienianie nazw części układu zawieszenia 
– dopasowywanie słów do definicji 



– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– stawianie diagnozy 
– opisywanie problemu 
– udzielanie wskazówek 
– wypełnianie przez mechanika listy kontrolnej (filling out the mechanic’s checklist) 

Słownictwo: 
– elementy układu zawieszenia (air spring, ball joint, shock absorber itd.) 

– zwroty używane w rozmowie przy stawianiu diagnozy: I’m not sure what’s wrong with…?, I think it’s…, I’d agree that… itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 

przygotowaną prezentację. 
 

Rozdział 14: Transmission system 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw dwóch różnych układów napędowych  
– mówienie o tym, w jaki sposób kierowca zmienia biegi 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/ wyrażeniami z podanego banku słów  
– opisywanie problemu 
– pytanie o szczegóły dotyczące samochodu 
– stawianie diagnozy 
– zalecanie naprawy 



– wypełnianie karty umówionego spotkania (filling out the appointment sheet) 
Słownictwo: 

– elementy skrzyni biegów (gear shift, rear differential, torque converter itd.) 
– rodzaje skrzyni biegów (manual transmission, automatic transmission) 

– zwroty używane w rozmowie z mechanikiem przy zgłaszaniu problemu z samochodem: My car is making some strange noises, Can you tell me what’s 
happening?, Sounds like… itd. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 15: Differentials and joints 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– podawanie nazwy połączenia przegubowego (U-joint – przegub krzyżakowy prosty na wale pędnym) 
– podawanie nazwy przegubu zabezpieczonego gumową osłoną (CV-joint – przegub uniwersalny homokinetyczny)  

http://megaslownik.pl/slownik/polsko_angielski/,przegub+uniwersalny+homokinetyczny


– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– opisywanie problemu 
– omawianie koniecznych napraw 
– uzyskiwanie zgody na naprawę 
– pisanie raportu z przeprowadzonej naprawy (filling out the repair shop’s work report)  

Słownictwo: 
– słownictwo związane z układem przeniesienia (U-joint, coupling, CV joints, transaxle itd.) 

– zwroty używane w rozmowie o problemach z samochodem: I’ve figured out what was causing…, Did I cause the damage somehow?, So can you fix it? itd. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 

angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOOK 3 

Rozdział 1: Basic electricity 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, dlaczego w przewodach elektrycznych używa się drutu miedzianego 
– wymienianie jednego z rodzajów prądu elektrycznego 
– dopasowywanie słów do definicji 
– dopasowywanie wyrazów z podanego banku słów do odpowiedniej kategorii  
– wyjaśnianie znaczenia terminów 
– omawianie zakresu kursu podstaw elektryki 
– udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne 
– podsumowywanie informacji – podstawowe terminy używane w elektryce (writing a summary of basic electrical terms) 

Słownictwo: 
– wielkości fizyczne i jednostki związane z elektryką (voltage, ohm, amp itp.) 
– słownictwo związane z elektrycznością (currents, circuits, circuitries, conductivity itp.) 

– zwroty używane w rozmowie podczas egzaminu: Are you ready for your oral exam?, We’ll start with terminology, Now, explain the difference between… itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 

Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 



adekwatnie do sytuacji. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 2: Electrical tools and equipment 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw niektórych narzędzi używanych podczas robót elektrycznych 
– wymienianie nazw niektórych rodzajów końcówek łączących używanych podczas robót elektrycznych  
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– opisywanie produktu 
– polecanie produktu 
– udzielanie informacji 
– dokonywanie wyboru 
– opisywanie produktu (writing a product description) 
Słownictwo: 
– narzędzia i akcesoria elektryczne (wire strippers, side-cutting pliers, spade terminal, channel lock pliers itp.) 
– wymagania dla kandydata na stanowisko mechanika urządzeń elektronicznych (capable of installing…, good communication skills, driver’s license itp.) 

– zwroty używane w rozmowie przy zakupie narzędzi: I’m looking for a multimeter…, We actually have a few models…, I like the design and size itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 3: Parts of a motorcycle 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 

wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 

oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie elementów budowy motocykla 
– podawanie nazwy elementu, który służy do podpierania motocykla, gdy nie jest on w ruchu  
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– dopasowywanie wyrazów z podanego banku słów do odpowiedniej kategorii  
– opisywanie stanu motocykla po wypadku 
– wyrażanie opinii 
– przygotowywanie oceny uszkodzonego motocykla (filling out an assessment of a damaged motorcycle) 

Słownictwo: 
– element budowy motocykla (fork tubes, triple trees, handlebars, throttle itp.) 
– słownictwo używane do opisu motocykla (state-of-the-art, computer-adjusted suspension system, smooth riding experience, comfortable seating itp.) 

– zwroty używane w ocenie stanu motocykla: So what do you think?, Can we salvage it?, We’ll also need to replace… itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 Częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 

na polecenia. 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 

 Poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania. 

 Poprawnie reaguje na pytania i 
wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 



przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 4: Common problems 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, jakie problemy mogą występować w czasie użytkowania motocykla 
– mówienie o tym, jakiego rodzaju zużycie ma wpływ na przyczepność do podłoża 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– opisywanie stanu motocykla 
– wymienianie potrzebnych napraw 
– pisanie artykułu na temat konserwacji motocykla (writing an article on motorcycle maintenance)  

Słownictwo: 
– słownictwo związane z konserwacją motocykla (battery tender, proper tire pressure, chain tension itp.) 
– problemy związane z eksploatacją motocykla (fluel contamination, dead battery, excessive wear, chain wear itp.) 

– zwroty używane w rozmowie przy dokonywaniu przeglądu motocykla: I don’t suppose he was using…, I want a second opinion on…, Look at the front tire itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 



 

Rozdział 5: Heating 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie sposobów ogrzewania budynku 
– podawanie nazwy urządzenia używanego do określania temperatury w budynku lub w pomieszczeniu 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– opisanie symptomów usterki 
– sugerowanie  
– sporządzenie notatki (completing the mechanic’s job notes) 

Słownictwo: 
– systemy grzewcze (central heat system, oil-fired system, gas heater itp.) 
–  elementy systemów grzewczych (pumps, thermostat, radiator, boiler itp.) 

– zwroty używane w rozmowie przy przeglądzie pieca: There’s definitely something wrong with it, What do you think it might be?, I’ll need to perform a full 

inspection itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 



przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 6: Ventilation 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, czym grozi zła wentylacja 
– wymienianie nazwy systemu klimatyzacji składającego się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu 
– przedstawianie harmonogramu robót 
– szukanie rozwiązania 
– przygotowywanie harmonogramu robót (filling out the company’s schedule for the day) 
Słownictwo: 
– słownictwo związane z wentylacją budynku (airflow, pollutants, air quality, dust particles itp.) 
– rodzaje systemów wentylacji (fan coil units, package units, split system itp.) 
– elementy systemu wentylacji (heater, motor, base itp.) 

– zwroty używane w rozmowie na temat harmonogramu prac w firmie: Do you have the schedule for today?, So, what are our mechanics up to today?, She 

should be done by noon itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 



 

Rozdział 7: Air conditioning and refrigeration 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, do czego używa się klimatyzatora 
– wymienianie systemów chłodzenia, z jakich korzystają ludzie w Polsce  
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami/ wyrażeniami  
– uzyskiwanie szczegółowych informacji  
– opisywanie symptomów problemu 
– umawianie terminu naprawy 
– przygotowywanie raportu z naprawy (writing a report on repairs) 

Słownictwo: 
– słownictwo związane z klimatyzacją (condenser, heat exchanging pipes, evaporative cooler itp.) 
– słownictwo związane z systemami chłodzenia (refrigerator, ice machine, walk-in cooler, refrigerant itp.) 

– zwroty używane w rozmowie w serwisie: What seems to be the problem?, Is this the first time it’s happened?, Let me check the schedule itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 



przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 8: Farm machines 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie nazw maszyn wykorzystywanych w nowoczesnym rolnictwie 
– wymienianie dwóch rodzajów podwozia występujących w traktorach 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– uzyskiwanie informacji nt. doświadczenia zawodowego 
– uzyskiwanie informacji nt. kwalifikacji 
– udzielanie informacji 
– sporządzanie notatki z rozmowy kwalifikacyjnej (filling out the interview notes) 
Słownictwo: 
– maszyny rolnicze (planter, tiller, tractor, baler itp.) 
– słownictwo związane z maszynami rolniczymi (continuous track, regular wheels, service life, powered by hydraulics itp.) 

– zwroty używane w rozmowie kwalifikacyjnej: Your application shows that…, I see you recently worked for…, Do you have any experience with…? itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 



 

Rozdział 9: Construction and demolition machines 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie rodzaju prac, które wymagają użycia ciężkiego sprzętu 
– wymienianie nazw maszyn używanych do ciężkich prac budowlanych 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu  
– uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami  
– przedstawianie oferty pracy 
– opisywanie wymagań dla kandydata na oferowane stanowisko 
– ustalanie terminu naprawy 
– uzupełnianie listy zaplanowanych przez mechanika prac naprawczych (filling out the mechanic’s schedule) 

Słownictwo: 
– ciężki sprzęt budowlany (backhoe, paving machine, bulldozer, crane itp.) 
– słownictwo związane z pracą i naprawą ciężkiego sprzętu (roadwork, frequent service, replace blades, dismantle and reassemble engines itp.) 
– wymagania dla kandydata (experienced, able to efficiently analyze problems, make speedy repairs itp.) 

– zwroty używane w rozmowie na temat sprzętu w firmie budowlanej: Did you start on that…?, It’s on my list for this week, When do you think it will be ready to 

use? itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 



adekwatnie do sytuacji. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 10: Welding 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– wymienianie dwóch rodzajów spawarek 
– mówienie o tym, co chroni głowę i twarz spawacza  
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– opisywanie oferty dotyczącej sprzętu spawalniczego 
– pytanie o opinię 
– wyrażanie swojej opinii 
– przygotowywanie wniosku o zakup nowego sprzętu spawalniczego (writing a request for new welding equipment) 
Słownictwo: 
– sprzęt spawalniczy (MIG welder, plasma cutter, wire feeder, welding helmet itp.) 
– słownictwo związane ze sprzętem spawalniczym (heavy duty, long lasting, electrode wire itp.) 

– zwroty używane w rozmowie na temat zakupu nowego sprzętu: I’d like your opinion on…, I’m thinking of getting…, So when are you going to place the order? 

itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 11: Frame repair 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wyjaśnianie, czym jest rama samochodu (frame) 
– wymienianie narzędzi, które można trzymać na tablicy narzędziowej 
– dopasowywanie wyrazów z podanego banku słów do odpowiedniej kategorii  
– uzupełnianie zdań podanymi wyrazami/ wyrażeniami (jedna z dwóch opcji)  
– porównywanie produktów 
– opisywanie produktu 
– podawanie kosztów 
– dokonywanie wyboru 

– porównywanie systemów pomiarowych dostawcy sprzętu (writing an equipment supplier’s comparison of measurement systems)  
Słownictwo: 

– systemy pomiarowe (mechanical system, electronic system, laser system) 
– sprzęt potrzebny do naprawy/ diagnostyki ramy (wheel aligner, alignment lift, clamp, hook itp.) 

– zwroty używane przy porównywaniu różnych systemów: What’s the difference?, With the laser system you don’t have to…, It’s more accurate than… itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 



nich na nie Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 12: Refinishing 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, dlaczego samochody muszą być lakierowane 
– podawanie nazwy miejsca, w którym lakieruje się samochody 
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu  
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami z podanego banku słów  
– omawianie prac związanych z lakierowaniem samochodu 
– przypominanie 
– opisywanie wykonanej usługi (writing a description) 

Słownictwo: 
– materiały używane do prac wykończeniowych przy samochodzie (degreaser, sandpaper, masking tape itp.) 
– słownictwo związane z przygotowaniem i lakierowaniem samochodu (apply body filler, prevent overspray, replace… itp.) 

– zwroty używane w rozmowie w warsztacie lakierniczym: But we’re repainting the whole thing?, That’s going to take a lot of paint, Use the sander to remove 

the old paint itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 



przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 13: Hybrids 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– opowiadanie, czym różnią się samochody hybrydowe od innych samochodów 
– mówienie o tym, czy samochody hybrydowe są popularne w Polsce  
– znajdowanie słów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu  
– porównywanie pojazdów 
– podawanie zalet i wad  
– porównywanie modeli hybrydowych (writing a comparison of hybrid models)narzędzia (long-nose pliers, claw hammer, flathead screwdriver itd.) 

Słownictwo: 

– rodzaje modeli hybrydowych (parallel hybrids, plug-in hybrids, two-mode hybrids)  
– słownictwo związane z modelami hybrydowymi (lithium ion batteries, regenerative braking systems, internal combustion engine itp.) 

– zwroty używane w rozmowie o modelach hybrydowych: What’s a two-mode hybrid?, Its engine and electric motor work together, You can charge the battery 
by plugging it in itp. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 



nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

Rozdział 14: Electric cars 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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: 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach: 

 Funkcje: 
– mówienie o tym, w jaki sposób zasilane są pojazdy elektryczne 
– mówienie o tym, co ludzie w Polsce sądzą o pojazdach elektrycznych 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/ wyrażeniami z podanego banku słów 
– wyjaśnianie wątpliwości 
– podawanie zalet 
– opisywanie problemu 
– przygotowywanie reklamy pojazdu elektrycznego (writing an advertisement) 
Słownictwo: 
– słownictwo związane z samochodem elektrycznym (onboard charger, charging dock, electric motor, solar panels itp.) 

– zwroty używane w rozmowie o samochodach elektrycznych: I mean, they’re really good for the environment, This model has a 100 mile range, There’s 

nowhere to charge them if it runs out itp. 
UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 

niektóre polecenia. 
 Częściowo poprawnie rozwiązuje 

niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 
pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 
wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 



angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 

Rozdział 15: Troubleshooting problems 

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 

Zna i stosuje kilka podstawowych 
wyrazów i zwrotów. 

Zna i stosuje część poznanych wyrazów 
oraz zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

 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 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach 

 Funkcje: 
– wymienianie problemów, jakie mają wpływ na samochody  
– mówienie o tym, gdzie w samochodzie pojawia się dym, kiedy dochodzi do jakiejś awarii 
– dopasowywanie słów do definicji 
– uzupełnianie luk w zdaniach wyrazami/ wyrażeniami z podanego banku słów 
– wyrażanie prośby o pomoc w zdiagnozowaniu problemu 
– szukanie przyczyny problemu 
– sugerowanie  
– stawianie diagnozy 

– przygotowywanie zestawienia usterek w samochodzie (writing a summary) 
Słownictwo: 

– oznaki problemu z samochodem (leaks, smoke, smells, sounds itp.) 
– słownictwo związane z usterkami w samochodzie (oil leak, coolant leak, engine is burning oil, coolant getting into the engine itp.) 

– zwroty używane przy stawianiu diagnozy: I’m just trying to figure out what’s wrong with…, I’d say you’ve got an engine that’s burning oil…, So what do we 
know?, Is the smoke light or dark? itp. 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Sporadycznie streszcza przeczytany 
tekst. 

 czasami reaguje na wypowiedzi w 
prostych i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 
 

 Częściowo poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Streszcza przeczytany tekst. 
 Zwykle reaguje na wypowiedzi 

w prostych 
i typowych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych 

 Odpowiada na większość 

 Na ogół poprawnie reaguje 
na polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

 Bezbłędnie streszcza 
przeczytany tekst. 

 zwykle poprawnie reaguje 
na wypowiedzi w prostych 
sytuacjach związanych z 
realizacją zadań 
zawodowych 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Bezbłędnie i rzetelnie streszcza 

przeczytany tekst. 
 Wyczerpująco odpowiada na 

pytania. 
 Poprawnie reaguje na pytania i 

wypowiedzi w prostych sytuacjach 
związanych z realizacją zadań 
zawodowych. 

 samodzielnie zadaje pytania i 



pytań oraz zadaje niektóre z 
nich 

 zadaje pytania i odpowiada 
na nie 

wyczerpująco odpowiada na nie 
Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 

 


