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A. Ocena osiągnięć uczniów 

 

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

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

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

 

Właściwe ocenianie powinno być oparte na kilku fundamentalnych zasadach: 

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

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

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

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

    nauczyciel – zobowiązują się przestrzegać. 

2. Przedmiotowe Zasady Oceniania powinny być spójne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

    Oceniania (WZO). 

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

    zdobytą wiedzą. 

 

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

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

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

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

Informując ucznia o uzyskanej ocenie należy uwzględnić następujące informacje: 

 jakie były kryteria oceny; 

 które kryteria i w jakim stopniu uczeń zrealizował; 

 które kryteria i w jakim stopniu nie zostały zrealizowane; 

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

      oceny; 

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

 

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

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

testu końcowego; 

 kartkówek – zapowiedzianych i niezapowiedzianych krótkich testów, sprawdzających 

stopień opanowania materiału z 1-3 ostatnich lekcji; 

 pisemnych i ustnych prac domowych; 

 zadań pisemnych; 

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

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

aplikacji Testportal; 

 odpowiedzi ustnych; 

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

 krótszych zadań pisemnych i ustnych wykonywanych zespołowo (z uwzględnieniem 

precyzyjnego podziału ról pomiędzy wszystkich członków grupy); 

 bieżącej obserwacji – aktywności na zajęciach; 

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



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

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

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

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

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

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

ocenić. Dlatego należy podkreślić konieczność bieżącej obserwacji uczniów − tylko 

systematyczne diagnozowanie uczniów pozwoli ocenić ich zaangażowanie w proces dydaktyczny 

i postęp w nauce.  

Warto również podkreślić konieczność oceniania każdego ucznia osobno – jego rzeczywistego 

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

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

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

motywując go do dalszej nauki. 

 

B. Reagowanie na wypowiedzi zawierające błędy językowe  
 

Correction does much, but encouragement does more.  

Johann Wolfgang von Goethe 

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

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

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

odzwierciedleniem jego postanowień. Niezwykle istotne jest też poinformowanie uczniów na 

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

ograniczyć stres hamujący swobodną komunikację w języku obcym.  

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

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

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

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

materiału: 

 na etapie prezentacji nowego materiały unikamy błędów;  

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

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

indywidualne wypowiedzi uczniów (‘immediate correction’);  

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

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

dyskretnie monitorujemy pracę uczniów, notując stosowane przez nich i godne 

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

zakończeniu ćwiczenia zwracamy uwagę całej grupy na konstrukcje, których uczniowie 

używali poprawnie oraz zachęcamy młodzież do poprawienia błędów w wynotowanych 

przez nas wypowiedziach.  

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

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

indywidualnych niedociągnięć. Istotne jest też poprzedzenie korekty serią pochwał i 

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

 



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

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

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

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

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

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

Aktywizowanie uczniów w trakcie poprawiania błędów stymuluje myślenie, zachęca do 

wzajemnego świadomego słuchania i zwiększa samoświadomość.  

Warto też zorganizować i ujednolicić sposób poprawiania wypowiedzi pisemnych. Skuteczną 

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

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

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

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

tam, gdzie zdaniem nauczyciela uczeń samodzielnie sobie nie poradzi.  

Często pomijanym a bardzo skutecznym sposobem doskonalenia poprawności wypowiedzi 

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

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

grupami). Wykorzystanie projektora multimedialnego dodatkowo ułatwia pokazanie na ekranie 

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

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

fragmentów, jest dodatkowym ułatwieniem i uatrakcyjnieniem tej formy oceniania osiągnięć 

uczniów.  

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

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

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

Nauczyciel powinien dać możliwość ćwiczenia kompetencji językowych bez presji podlegania 

ocenie:  

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

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

komunikowania się w języku obcym ‘dla przyjemności’.  
 

 

C. Kryteria i zasady oceniania  
 

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

osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

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

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

nauczycielskie.  

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

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

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



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

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

oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny ostatecznej.  

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

bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.  

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

oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.  

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

wglądu w terminie do 2 tygodni od przeprowadzonego sprawdzianu pisemnego.  

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

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

nieobecności (nie jest to ocena).  

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

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

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

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

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

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

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

12. Kartkówki zapowiedziane obejmują materiał wskazany przez nauczyciela.  

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

uczniów otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy tej pracy.  

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

wykonania zadania w wyznaczonym terminie.  

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

jest również brak zeszytu, książki, zadania).  

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

lekcję.  

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

przekazane na zajęciach.  

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

korzystanie z telefonu komórkowego jako narzędzia pracy na lekcji).  

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



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

długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega indywidualnym 

ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 

 

21. Oceny otrzymywane przez ucznia będą mieć różne wagi: 

 

W klasach 1 – 5: 

 

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

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

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

słuchanie, pisanie), 

- zadanie domowe: waga 1, 

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

- praca na lekcji / aktywność: waga 1, 

 

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

 

0 – 39% ocena niedostateczna 

40 – 49 % ocena dopuszczająca 

50 – 69 % ocena dostateczna 

70– 84 % ocena dobra 

85 – 97 % ocena bardzo dobra 

98 – 100 % ocena celująca 

 

Przy ocenianiu kartkówek zapowiedzianych i niezapowiedzianych stosuje się następujące kryteria 

procentowe przeliczając na ocenę szkolną: 

 

0 – 49% ocena niedostateczna 

50 – 64% ocena dopuszczająca 

65 – 79% ocena dostateczna 

80 – 90 % ocena dobra 

91 – 100% ocena bardzo dobra 



D. Szczegółowe kryteria oceniania. Zestawienie osiągnięć ucznia na III 

etapie edukacyjnym 
 

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

uogólniona stanowiąca podsumowanie osiągnięć ucznia na zakończenie nauki w szkole 

ponadpodstawowej. Obejmuje następujące zakresy umiejętności:  

 Stosowanie środków językowych (słownictwo, gramatyka, funkcje)  

 Słuchanie  

 Czytanie  

 Mówienie i wymowa  

 Pisanie  

 Prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń  

 Praca domowa  

 Praca projektowa indywidualna  

 Współpraca w grupie  

 Umiejętność samodzielnego uczenia się 

Uściślone kryteria dopasowane do konkretnego rozkładu materiału i kolejnych lat nauki 

towarzyszą podręcznikom na poszczególnych poziomach zaawansowania.  

Poniższe kryteria obowiązują w grupach na poziomie (III.1.P) czyli uczniów kontynuujących 

naukę języka angielskiego jako pierwszego języka obcego nowożytnego w zakresie 

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

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

Ocena Stosowanie odpowiednich środków językowych − gramatyka, słownictwo i funkcje 

Osiągnięcia ucznia: 
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 bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w komunikacji zagadnienia gramatyczne 

określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy;  

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

krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów;  

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

kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów, a także bardziej rozbudowane 

wypowiedzi składające się z kilku powiązanych ze sobą logicznie akapitów;  

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

funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału i 

wykraczający poza nią;  

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

innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet;  

 bardzo dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

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

bardzo dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

antonimami, omówieniem i parafrazą lub precyzyjną definicją bez konieczności tłumaczenia 

na język polski;  

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

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

 zna i z powodzeniem stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;  

 samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami i innymi źródłami wiedzy i 

informacji;  

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

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

rozkładzie materiału;  

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



krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie spójnych akapitów;  

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

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

bardziej rozbudowane wypowiedzi składające się z kilku powiązanych ze sobą logicznie 

akapitów;  

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

komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;  

 zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku;  

 dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

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

dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

omówieniem i parafrazą lub precyzyjną definicją bez konieczności tłumaczenia na język 

polski;  

 potrafi rozróżnić i poprawnie dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru 

wypowiedzi (formalny / neutralny / nieformalny / kolokwialny);  

 zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;  

 samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami i innymi źródłami wiedzy i 

informacji;  

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

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

rozkładzie materiału;  

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

gramatycznym i logicznym oraz krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie na ogół 

spójnych akapitów;  

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

gramatycznym i logicznym oraz kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie na ogół spójnych 

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

się z kilku powiązanych ze sobą akapitów;  

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

funkcji komunikacyjnych, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału;  

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

 dość dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

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

dość dobrze opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, antonimami, 

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

 w większości przypadków potrafi rozróżnić i na ogół poprawnie dostosować struktury 

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

kolokwialny);  

 zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów;  

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

podstawowymi podręcznikami gramatycznymi;  

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

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

gramatyczne określone w rozkładzie materiału;  

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

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

powtórzenia;  

potrafi budować nieskomplikowane złożone zdania oraz kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie 

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

jego wypowiedziom na ogół brakuje spójności; bardziej rozbudowane wypowiedzi składające 

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

wypowiedzi zabiera mu dużo czasu;  

 w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację opanował i w ograniczonym zakresie 

stosuje podstawowy zasób słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych adekwatnych do tematu 

i kontekstu wypowiedzi;  

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

 w stopniu ograniczonym opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

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

polski;  

w stopniu ograniczonym opanował umiejętność zastępowania nieznanych słów synonimami, 

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

język polski;  

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

rejestru wypowiedzi (formalny / nieformalny);  

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

z doborem wyrazu stosownie do kontekstu;  

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

podręcznikami gramatycznymi, ale ma problemy ze skutecznym zastosowaniem wszystkich 

zawartych w nich informacji  

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

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

problemy z zastosowaniem ich w komunikacji;  

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

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

powtórzenia;  

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

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

wypowiedziom brakuje spójności; bardziej rozbudowane wypowiedzi składające się z kilku 

powiązanych ze sobą akapitów tworzy sporadycznie, a przygotowanie takiej wypowiedzi 

zabiera mu dużo czasu i wymaga opanowania pamięciowego;  

 w bardzo ograniczonym stopniu opanował i nieporadnie stosuje ograniczony zasób 

słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych, często mając problem z doborem środków 

adekwatnych do tematu i kontekstu wypowiedzi;  

 zna bardzo niewiele wyrażeń potocznych przedstawionych w podręczniku i sporadycznie ich 

używa;  

 sporadycznie zastępuje nieznane słowa synonimami, antonimami, przykładem lub prostą 

definicją, zazwyczaj sięgając po tłumaczenie na język polski;  

 sporadycznie zastępuje nieznane słowa synonimami, antonimami, omówieniem i parafrazą 

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

 sporadycznie potrafi rozróżnić i dostosować struktury leksykalno-gramatyczne do rejestru 

wypowiedzi (formalny / nieformalny);  

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

 ma duże problemy w korzystaniu ze słownika oraz podstawowych podręczników 

gramatycznych, wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu znaczenia 

wyrazów i wybieraniu wyrazu pasującego do kontekstu oraz przy wyszukiwaniu i 

interpretowaniu reguł gramatycznych;  

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

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

materiału;  

 nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela;  

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

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

rozwiązywania danego typu zadania maturalnego. 

 

 

 

Ocena Słuchanie 

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

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

filmów i sens popularnych piosenek;  

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części 

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

dialogi z filmów, poszczególne fragmenty komunikatów medialnych;  

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych 

komunikatach;  

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

 potrafi z łatwością wyłonić błędy zawarte w różnorodnych komunikatach;  

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

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

informacje w tabeli;  

 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 potrafi z łatwością zidentyfikować i nazwać intencje autora komunikatu;  

 interpretując komunikat, potrafi z łatwością oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi z łatwością określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

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

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

kolokwialny);  

 potrafi z łatwością zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości, 

formy i warunków odbioru;  

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

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

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

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

na materiale kursowym;  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części komunikatów 

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych 

komunikatach;  

 potrafi poprawnie streścić komunikat, używając języka angielskiego i polskiego;  

 potrafi poprawnie wyłonić błędy zawarte w różnorodnych komunikatach;  

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

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

w tabeli;  

 potrafi poprawnie rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;  

 potrafi poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autora komunikatu;  

 interpretując komunikat, potrafi poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

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

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

kolokwialny);  



 potrafi poprawnie zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości, formy 

i warunków odbioru;  

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

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

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

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

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części 

większości komunikatów opartych na materiale kursowym;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje w większości 

komunikatów;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie streścić większość komunikatów, używając języka angielskiego 

i polskiego;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyłonić błędy zawarte w większości komunikatów;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wydobyć większość szczegółowych informacji i zareagować 

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

uzupełnić brakujące informacje w tabeli;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego w większości 

komunikatów;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autorów większości 

komunikatów;  

 interpretując komunikat, potrafi zazwyczaj poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

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

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

nieformalny / kolokwialny);  

 potrafi zazwyczaj poprawnie zinterpretować treść większości komunikatów, mimo ich 

zróżnicowanej długości, formy i warunków odbioru;  

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

większości wypowiedzi;  

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

  zna, stosownie do sytuacji dobiera oraz zazwyczaj skutecznie wykorzystuje najważniejsze 

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

kursowym  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych komunikatów 

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć niektóre kluczowe informacje w części komunikatów;  

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

dokonywaniem streszczenia w języku angielskim;  

 potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w części komunikatów;  

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

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

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

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

tym wyraźne trudności;  

 potrafi zidentyfikować i nazwać niektóre intencje autorów części komunikatów;  

 interpretując komunikat, potrafi w niektórych przypadkach poprawnie oddzielić fakty od 

opinii;  

 potrafi w niektórych przypadkach poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi;  

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

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

kolokwialny);  

 potrafi zinterpretować treść części komunikatów mimo ich zróżnicowanej długości i formy 

pod warunkiem niezbyt zróżnicowanych warunków odbioru;  



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

rozpoznaniem akcentu wyrazowy i zdaniowego;  

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

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

wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 

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

materiale kursowym;  

 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części prostszych 

komunikatów opartych na materiale kursowym;  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć nieliczne kluczowe informacje w prostszych komunikatach;  

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

dokonać streszczenia w języku angielskim;  

 sporadycznie potrafi wyłonić niektóre błędy zawarte w prostszych komunikatach;  

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

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

brakujące informacje w tabeli;  

 sporadycznie potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego w prostszych komunikatach i 

napotyka wyraźne trudności przy ich nazywaniu;  

 sporadycznie potrafi zidentyfikować wyraźne intencje autorów najprostszych komunikatów 

ale napotyka wyraźne trudności w ich nazwaniu;  

 interpretując komunikat, potrafi w sporadycznych przypadkach poprawnie oddzielić fakty od 

opinii;  

 sporadycznie potrafi określić kontekst lub jeden z elementów kontekstu towarzyszącego 

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

 sporadycznie potrafi rozróżnić rejestr najprostszych wypowiedzi (styl formalny / 

nieformalny);  

 sporadycznie potrafi zinterpretować treść dłuższych komunikatów, pod warunkiem bardzo 

dobrych warunków odbioru;  

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

zdaniowy;  

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

sporadycznie potrafi odnieść się do ich treści;  

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

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

materiale kursowym;  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnej myśl poszczególnych części najprostszych 

komunikatów opartych na materiale kursowym;  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć kluczowych informacji w najprostszych komunikatach;  

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

dokonać streszczenia w języku angielskim;  

 nie potrafi wyłonić błędów zawartych w najprostszych komunikatach;  

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

wybrać odpowiednich opcji odpowiedzi, uszeregować informacji czy uzupełnić pojedyncze 

brakujące informacje w tabeli;  

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

nazwać;  

 nie potrafi zidentyfikować ani nazwać intencji autorów najprostszych komunikatów;  

 interpretując komunikat, nie potrafi oddzielić faktów od opinii;  

 nie potrafi określić żadnego z elementów kontekstu towarzyszącego najprostszej wypowiedzi 

(np. czas, miejsce lub osoby);  

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

 nie potrafi zinterpretować treści dłuższych komunikatów nawet przy zachowaniu bardzo 

dobrych warunków odbioru;  

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



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

odnieść się do ich treści;  

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

danego typu zadania maturalnego.  

 

 

Ocena Czytanie 

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

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

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

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części tekstów 

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

dłuższych artykułów prasowych;  

 rozumie konstrukcję tekstu i potrafi z łatwością rozpoznać związki pomiędzy jego 

poszczególnymi fragmentami;  

 potrafi z łatwością wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych 

tekstach;  

 potrafi z łatwością streścić tekst używając języka angielskiego i polskiego;  

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

swoją decyzję oraz wyłonić błędy zawarte w różnorodnych tekstach;  

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

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

formie graficznej;  

 potrafi z łatwością zidentyfikować i nazwać intencje autora tekstu;  

 interpretując tekst, potrafi z łatwością oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi z łatwością określić kontekst towarzyszący wypowiedzi pisemnej;  

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

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

kolokwialny);  

 potrafi z łatwością zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości lub 

formy;  

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

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

się przed czytaniem, itp.;  

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

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

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

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

tekstów autentycznych (np. readers);  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części tekstów 

opartych na materiale kursowym;  

 rozumie konstrukcję tekstu i potrafi poprawnie rozpoznać związki pomiędzy jego 

poszczególnymi fragmentami;  

 potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w różnorodnych 

tekstach;  

 potrafi poprawnie streścić tekst, używając języka angielskiego i polskiego;  

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

swoją decyzję oraz wyłonić błędy zawarte w różnorodnych tekstach;  

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

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

graficznej;  



 potrafi poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autora tekstu;  

 interpretując tekst, potrafi poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący wypowiedzi pisemnej;  

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

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

kolokwialny);  

 potrafi poprawnie zinterpretować treść komunikatu mimo jego zróżnicowanej długości lub 

formy;  

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

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

czytaniem, itp.;  

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

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

opartych na materiale kursowym;  

 potrafi zazwyczaj poprawnie wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części 

większości tekstów opartych na materiale kursowym;  

 zazwyczaj rozumie konstrukcję tekstu i zwykle potrafi poprawnie rozpoznać związki 

pomiędzy jego poszczególnymi fragmentami;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie wyodrębnić i zrozumieć kluczowe informacje zawarte w 

większości tekstów;  

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

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

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

wyłonić błędy zawarte w większości tekstów;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie wydobyć szczegółowe informacje i w większości przypadków 

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

zdarzenia, czy przedstawić treść w formie graficznej;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie zidentyfikować i nazwać intencje autora tekstu;  

 interpretując tekst, potrafi zazwyczaj poprawnie oddzielić fakty od opinii;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie określić kontekst towarzyszący większości wypowiedzi 

pisemnych;  

 zazwyczaj potrafi poprawnie rozróżnić rejestr większości wypowiedzi (styl formalny / 

nieformalny);  

zazwyczaj potrafi poprawnie rozróżnić rejestr większości wypowiedzi (styl formalny 

/neutralny / nieformalny / kolokwialny);  

 zazwyczaj potrafi poprawnie zinterpretować treść większości komunikatów, mimo ich 

zróżnicowanej długości lub formy;  

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

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

którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.;  

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

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

kursowym;  

 potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części niektórych tekstów 

opartych na materiale kursowym;  

 rozumie konstrukcję niektórych tekstów i potrafi rozpoznać najbardziej podstawowe 

zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu;  

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

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

ze streszczeniami w języku angielskim;  

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

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

tekstach;  

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



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

przy tym wyraźne trudności;  

 potrafi zidentyfikować i nazwać niektóre intencje autorów części tekstów;  

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

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

okoliczności powstania tekstu) towarzyszącego niektórym wypowiedziom pisemnym;  

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

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

kolokwialny);  

 potrafi zinterpretować treść dłuższych tekstów pod warunkiem posiadania przez nie 

przejrzystej struktury;  

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

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

zapoznał się przed czytaniem, itp.  

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

wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 

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

materiale kursowym;  

 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólną myśl poszczególnych części prostszych 

tekstów opartych na materiale kursowym;  

 sporadycznie rozumie konstrukcję tekstów i rozpoznaje najbardziej podstawowe zależności 

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

strukturę i jasno wyrażoną treść;  

 sporadycznie potrafi wyodrębnić i zrozumieć najbardziej kluczowe informacje zawarte w 

prostszych tekstach;  

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

radzi sobie ze streszczeniami w języku angielskim;  

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

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

podstawowe błędy zawarte w najprostszych tekstach;  

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

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

brakujące informacje w tabeli;  

 sporadycznie potrafi zidentyfikować najbardziej oczywiste intencje autorów najprostszych 

tekstów, ale ma wyraźne trudności z nazwaniem tych intencji;  

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

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

powstania tekstu) towarzyszącego najprostszym wypowiedziom pisemnym;  

 sporadycznie potrafi rozróżnić rejestr najprostszych wypowiedzi (styl formalny / 

nieformalny);  

 sporadycznie potrafi zinterpretować treść dłuższych tekstów, pod warunkiem posiadania 

przez nie przejrzystej struktury i uzyskania wsparcia od nauczyciela;  

 sporadycznie korzysta z nielicznych, najbardziej podstawowych strategii stosowanych 

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

ilustracji, itp.;  

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

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

materiale kursowym;  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć ogólnej myśli poszczególnych części najprostszych 

tekstów opartych na materiale kursowym;  

 nie rozumie konstrukcji najprostszych tekstów i nie rozpoznaje najbardziej podstawowych 

zależności pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu, nawet jeśli tekst ma bardzo 

klarowną strukturę i jasno wyrażoną treść,  

 nie potrafi wyodrębnić i zrozumieć najbardziej kluczowych informacji zawartych w 



najprostszych tekstach;  

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

języka angielskiego;  

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

uzasadnieniem swojej decyzji; nie potrafi wyłonić najbardziej nawet podstawowych błędów 

zawartych w najprostszych tekstach;  

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

do ich treści, np. uszeregować czy sklasyfikować informacji;  

 nie potrafi zidentyfikować i nazwać najbardziej oczywistych intencji autorów najprostszych 

tekstów;  

 interpretując tekst, nie potrafi oddzielić faktów od opinii;  

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

powstania tekstu) towarzyszącego najprostszym wypowiedziom pisemnym;  

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

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

uzyskania wsparcia od nauczyciela;  

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

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

ilustracji, itp.;  

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

danego typu zadania maturalnego.  

 

 

Ocena Mówienie 

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

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

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno-

gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania 

odpowiednich środków językowych (powyżej);  

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

językowych i nie wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;  

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

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

poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 

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

zakres obowiązkowy;  

potrafi swobodnie przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i trudnych 

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

wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

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

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

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

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

obowiązkowy;  

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

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

obowiązkowy;  

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

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

obowiązkowy oraz precyzyjnie opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi 

skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 potrafi precyzyjnie i szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i trafnie je 

skomentować;  

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

szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób 



trzecich;  

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

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

obowiązkowy;  

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

w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

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

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

materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

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

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

dobrze przemyślanym porządku;  

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

uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi innych lub 

kwestionując ich zdanie;  

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

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

obowiązkowy;  

 potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

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

materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

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

konsekwencji zdarzeń przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

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

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

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

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

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

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

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i 

funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich 

środków językowych (powyżej);  

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

wykorzystuje w komunikacji języka polskiego;  

 potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy 

grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

rozkładzie materiału;  

 potrafi przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i trudnych sytuacjach 

życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

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

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 potrafi szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i trafnie je skomentować;  

 potrafi precyzyjnie przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz szczegółowo 

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

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

ujętych w rozkładzie materiału;  



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

materiału;  

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

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

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

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

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

uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi innych lub 

kwestionując ich zdanie;  

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi trafnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

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

potrafi trafnie wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

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

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

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

materiału;  

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

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

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego  
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 potrafi porozumiewać się dość płynnie;  

 jego wymowa, akcent i intonacja nie zakłócają komunikacji;  

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować struktury leksykalno-gramatyczne i 

funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania odpowiednich 

środków językowych (powyżej);  

 potrafi zazwyczaj skutecznie zastosować strategie kompensujące braki w wiedzy dotyczącej 

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

 zazwyczaj potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę, stosując adekwatne formy 

grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi uzyskać i przekazać informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 przeważnie potrafi przeprowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 

codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

przeważnie potrafi przeprowadzić bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i trudnych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 w większości sytuacji potrafi aktywnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo 

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

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

wyjaśnienia);  

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz zazwyczaj opisać bardziej skomplikowane 

procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w 

urzędach);  

 potrafi dość szczegółowo opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i je skomentować;  

 potrafi przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz dość szczegółowo zrelacjonować 

zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób trzecich;  

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

rozkładzie materiału;  

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

 potrafi przedstawić kilka adekwatnych zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

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

rozkładzie materiału;  

potrafi przedstawić kilka adekwatnych zalet i wad różnych rozwiązań i kwestii 

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

porządku;  



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

adekwatnym uzasadnieniem i odpierając kontrargumenty oraz komentując wypowiedzi 

innych lub kwestionując ich zdanie;  

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zwykle potrafi wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

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

 zwykle potrafi wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń 

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

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

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

rozkładzie materiału;  

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

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

strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego 
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 potrafi porozumiewać się dość płynnie, ale zdarza mu się przerywać wypowiedź, aby zyskać 

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

wsparcia ze strony rozmówcy i stosuje liczne powtórzenia;  

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

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować niektóre struktury leksykalno-

gramatyczne i funkcje językowe zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania 

odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 potrafi skutecznie zastosować najbardziej podstawowe strategie kompensujące braki w 

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

 potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać prostą rozmowę, stosując podstawowe formy 

grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi uzyskać i przekazać najprostsze informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przeprowadzić niezbyt skomplikowane negocjacje w typowych i niektórych trudnych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

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

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

ujętych w rozkładzie materiału;  

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

ujętych w rozkładzie materiału oraz nieporadnie opisać niektóre bardziej skomplikowane 

procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w 

urzędach);  

 potrafi ogólnie opowiedzieć o codziennych wydarzeniach i prosto je skomentować;  

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

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

trzecich;  

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

ujętych w rozkładzie materiału;  

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

materiału;  

 potrafi przedstawić pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych 

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

potrafi przedstawić pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii problemowych 

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

nie do końca spójnie;  

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

własne opinie z prostym uzasadnieniem; czasem potrafi odeprzeć kontrargumenty lub 

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

swobodnie podtrzymywać polemiki;  



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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

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

materiału;  

 potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz podejmuje pojedyncze próby 

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

rozkładzie materiału, ale sprawia mu trudność formułowanie rozbudowanych wypowiedzi o 

charakterze hipotetycznym;  

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

to robić tylko w odniesieniu do pojedynczych fragmentów wypowiedzi;  

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

podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania maturalnego;  
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 nie potrafi porozumiewać się płynnie, często przerywa wypowiedź, aby zyskać czas na 

zastanowienie i odpowiedni dobór środków językowych, potrzebuje w rozmowie stałego 

wsparcia ze strony rozmówcy, stosuje bardzo liczne powtórzenia;  

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

komunikację;  

 ma poważne trudności z zastosowaniem w swoich wypowiedziach odpowiednich struktur 

leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi 

dotyczącymi stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 sporadycznie i nieumiejętnie stosuje pojedyncze, najprostsze strategie kompensujące braki w 

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

polskiego;  

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

nieporadnie stosując podstawowe formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału;  

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

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 z trudem i sporadycznie potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych sytuacjach 

życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

z trudem i sporadycznie potrafi przeprowadzić najprostsze negocjacje w typowych i 

niektórych trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

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

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

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

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

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

i czynności w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

pojedyncze bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi skomplikowanych urządzeń lub 

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

opanowanie materiału;  

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

skomentować je w bardzo oszczędny sposób;  

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

przeszłości i teraźniejszości oraz równie pobieżnie zrelacjonować pojedyncze zdarzenia z 

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

trzecich;  

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

poglądy i emocje w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  



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

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

w rozkładzie materiału;  

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

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

wypadków nie jest w stanie zorganizować w logiczną wypowiedź;  

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

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

sporadycznie udaje mu się odeprzeć kontrargumenty, skomentować wypowiedzi innych lub 

zakwestionować ich zdanie, ale w większości wypadków pozostaje biernym uczestnikiem 

dyskusji;  

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

plany na przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

podejmuje pojedyncze próby spekulowania na temat przyczyn i konsekwencji zdarzeń 

przeszłych i przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

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

formalny / nieformalny);  

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

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

uczestniczyć w konwersacji, pomimo wsparcia ze strony rozmówcy;  

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

uniemożliwiają komunikację;  

 nie potrafi zastosować w swoich wypowiedziach najprostszych struktur leksykalno-

gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi dotyczącymi 

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

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

stale korzysta w komunikacji z języka polskiego;  

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

formy grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

ujętych w rozkładzie materiału;  

 nie potrafi przeprowadzić najprostszych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

nie potrafi przeprowadzić najprostszych negocjacji w typowych ani trudniejszych sytuacjach 

życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału  

 nie potrafi w najprostszy nawet sposób zakomunikować swoich potrzeb ani zareagować 

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

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

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

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

w rozkładzie materiału;  

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

w rozkładzie materiału ani opisać bardziej skomplikowanych procesów (sposób obsługi 

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

ma wcześniej czas na pamięciowe opanowanie materiału;  

 nie potrafi opowiedzieć o codziennych wydarzeniach ani ich skomentować;  

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

przeszłości, ani opisać doświadczeń swoich i osób trzecich;  

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

ujętych w rozkładzie materiału;  



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

materiału;  

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

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

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

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

zorganizować ich w logiczną wypowiedź;  

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

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

wypowiedzi innych lub zakwestionować ich zdania; pozostaje zupełnie biernym uczestnikiem 

dyskusji lub odmawia udziału w niej;  

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

ujętych w rozkładzie materiału;  

 nie potrafi wyrazić pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości dotyczących zdarzeń 

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

nie potrafi w najprostszy sposób wyrazić pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości 

dotyczących zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych ani spekulować na temat 

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

rozkładzie materiału;  

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

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

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

danego typu zadania maturalnego.  

 
 

Ocena Pisanie 

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

zamierzoną treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;  

 jego wypowiedzi pisemne są poprawne i w pełni zrozumiałe;  

 zna i świadomie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze użytkowym 

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

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

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

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

recenzja, sprawozdanie);  

 potrafi w swoich wypowiedziach poprawnie zastosować bogaty zakres struktur leksykalno-

gramatycznych i funkcji językowych zgodnie z kryteriami szczegółowymi dot. stosowania 

odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 potrafi w wypowiedzi pisemnej swobodnie i poprawnie nawiązać i podtrzymać kontakty 

towarzyskie, stosując różnorodne formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

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

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

obowiązkowy;  

 potrafi swobodnie przeprowadzić proste pisemne negocjacje w typowych sytuacjach życia 

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

poza zakres obowiązkowy;  

potrafi swobodnie przeprowadzić bardziej skomplikowane pisemne negocjacje w 

typowych i trudnych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

 potrafi aktywnie i swobodnie komunikować swoje potrzeby i reagować językowo na 

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

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

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

także wykraczających poza zakres obowiązkowy;  

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

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

obowiązkowy;  



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

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

obowiązkowy oraz precyzyjnie opisać bardziej skomplikowane procesy (sposób obsługi 

skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

 potrafi precyzyjnie i szczegółowo opowiedzieć pisemnie o codziennych wydarzeniach i 

trafnie je skomentować;  

 potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić pisemnie fakty z przeszłości i teraźniejszości 

oraz bardzo szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia 

swoje i osób trzecich;  

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

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

zakres obowiązkowy; 

 potrafi swobodnie i precyzyjnie przedstawić pisemnie opinie osób trzecich w obrębie 

tematów ujętych w rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres 

obowiązkowy; 

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

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

rozkładzie materiału a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

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

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

spójnym, dobrze przemyślanym porządku; 

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

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

komentując wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie; 

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

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

poza zakres obowiązkowy; 

 potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości 

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

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

potrafi trafnie i swobodnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości 

dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz spekulować na temat 

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

rozkładzie materiału, a także wykraczających poza zakres obowiązkowy; 

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

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

 potrafi swobodnie dostosować rejestr wypowiedzi pisemnej stosownie do sytuacji (styl 

formalny / nieformalny); 

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

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

treść zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;  

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

 zna i poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze użytkowym 

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

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

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

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

sprawozdanie);  

 potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych poprawnie zastosować szeroki zakres struktur 

leksykalno-gramatycznych i funkcji językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi 

dotyczącymi stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 potrafi w wypowiedzi pisemnej poprawnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, 

stosując poprawnie formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału;  

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

w rozkładzie materiału;  

 potrafi przeprowadzić w formie pisemnej proste negocjacje w typowych sytuacjach życia 



codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

potrafi przeprowadzić w formie pisemnej bardziej skomplikowane negocjacje w typowych i 

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

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

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

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

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

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

skomentować;  

 potrafi precyzyjnie przedstawić pisemnie fakty z przeszłości i teraźniejszości oraz 

szczegółowo zrelacjonować zdarzenia z przeszłości, opisując doświadczenia swoje i osób 

trzecich;  

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

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

rozkładzie materiału;  

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

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

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

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

wypowiedzi pisemnej;  

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

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

wypowiedzi innych lub kwestionując ich zdanie;  

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

przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

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

materiału;  

potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

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

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

rozkładzie materiału; 

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

ujętych w rozkładzie materiału; 

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

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

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

zgodnie z założonym celem komunikacyjnym;  

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

komunikacji;  

 zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zasady konstruowania prostych tekstów o charakterze 

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

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

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

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

recenzja, sprawozdanie);  

 zwykle potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować odpowiedni zakres struktur 

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

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej);  

 zazwyczaj potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, stosując poprawnie 

najważniejsze formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi uzyskać i przekazać pisemnie informacje oraz wyjaśnienia w obrębie 



tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

 zazwyczaj potrafi przeprowadzić w formie pisemnej proste negocjacje w typowych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału;  

zazwyczaj potrafi przeprowadzić w formie pisemnej nieco bardziej skomplikowane 

negocjacje w typowych i trudniejszych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

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

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia);  

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

ujętych w rozkładzie materiału;  

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

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

obsługi skomplikowanych urządzeń lub procedury postępowania w urzędach);  

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

ogólny je skomentować;  

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

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

trzecich; 

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

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

rozkładzie materiału; 

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

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

materiału; 

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

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

uporządkowanej wypowiedzi pisemnej; 

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

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

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

formułowaniu bardziej złożonej polemiki na piśmie; 

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

przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 zwykle potrafi wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

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

materiału; 

zwykle potrafi trafnie wyrazić pisemnie pewność, przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące 

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

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

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

wypowiedzi; 

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

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

formułowaniu bardziej złożonej; 

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

nieformalny); 

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

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

najczęściej zgodnie z założonym celem komunikacyjnym; 

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

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

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

mierze musi polegać na tekstach wzorcowych; 

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



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

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

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

wzorcowych; 

 potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować ograniczony zakres struktur 

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

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej); 

 potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, stosując niewielkie zakres 

form grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi przeprowadzić w bardzo prostej formie pisemnej najprostsze negocjacje w typowych 

sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

skomplikowane negocjacje w typowych i trudniejszych sytuacjach życia codziennego w 

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

językowo na niektóre potrzeby wyrażane w komunikatach pisemnych innych osób 

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

podziękowania, przeprosiny, skargi, wyjaśnienia); 

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

tematów ujętych w rozkładzie materiału oraz opisać bardzo zwięźle niezbyt skomplikowane 

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

 potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o najprostszych codziennych wydarzeniach i w 

sposób pobieżny je skomentować; 

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

zrelacjonować niektóre zdarzenia z przeszłości, opisując pobieżnie doświadczenia swoje i 

osób trzecich; 

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

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

rozkładzie materiału; 

 potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii 

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

rozkładzie materiału; 

potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety i wady różnych rozwiązań i kwestii 

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

logicznie uporządkowane ramy; 

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

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

kontrargumentów, komentowaniem wypowiedzi innych lub kwestionowaniem ich zdania; 

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

przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej formie pewność, przypuszczenie oraz 

wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych w obrębie tematów 

ujętych w rozkładzie materiału; 

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

oraz wątpliwości dotyczące zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych oraz pobieżnie 

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

przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

hipotezy w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

nieformalny); 

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

wykorzystuje podstawowe strategie egzaminacyjne adekwatne do danego typu zadania 

maturalnego; 



 

 

2 

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

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

komunikacyjnym; 

 jego wypowiedzi pisemne zawierają bardzo liczne błędy, które częściowo zakłócają 

komunikację; 

 z trudem i sporadycznie potrafi zastosować pojedyncze zasady konstruowania prostych 

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

formalny), choć musi stale polegać na tekstach wzorcowych; 

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

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

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

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

 sporadycznie potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować odpowiedni, 

aczkolwiek bardzo podstawowy, zakres struktur leksykalno-gramatycznych i funkcji 

językowych, zgodnie z kryteriami szczegółowymi dotyczącymi stosowania odpowiednich 

środków językowych (powyżej); 

 sporadycznie potrafi pisemnie nawiązać i podtrzymać kontakty towarzyskie, stosując 

pojedyncze formy grzecznościowe w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi uzyskać i przekazać pisemnie w bardzo prostej formie nieliczne 

informacje oraz wyjaśnienia w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi przeprowadzić w formie pisemnej w bardzo prostej formie najprostsze 

negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego w obrębie tematów ujętych w 

rozkładzie materiału; 

sporadycznie potrafi przeprowadzić w formie pisemnej, stosując najprostsze wypowiedzi 

nieskomplikowane negocjacje w typowych i niezbyt trudnych sytuacjach życia codziennego 

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi komunikować w bardzo prostej formie pisemnej swoje pojedyncze 

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

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

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

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

czynności w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

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

po uprzednim przygotowaniu, opisać nieskomplikowane procesy (sposób obsługi urządzeń 

lub procedury postępowania); 

 sporadycznie potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o niektórych najprostszych codziennych 

wydarzeniach i w nielicznych przypadkach potrafi je w sposób fragmentaryczny 

skomentować pisemnie; 

 sporadycznie potrafi przedstawić w formie pisemnej pojedyncze fakty z przeszłości i 

teraźniejszości oraz zrelacjonować pojedyncze zdarzenia z przeszłości, opisując nieporadnie 

doświadczenia swoje i osób trzecich; 

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

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

materiału; 

 sporadycznie potrafi nieporadnie i fragmentarycznie przedstawić pisemnie opinie osób 

trzecich w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i 

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

w rozkładzie materiału; 

sporadycznie potrafi przedstawić pisemnie pojedyncze zalety lub wady różnych rozwiązań i 

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

włożyć w logicznie uporządkowane ramy wypowiedzi pisemnej; 

 sporadycznie potrafi przedstawić pisemnie pobieżnie własne opinie z ich częściowym i 

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

napotyka duże trudności z odpieraniem kontrargumentów, komentowaniem wypowiedzi 

innych lub kwestionowaniem ich zdania; 

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



na przyszłość w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 sporadycznie potrafi wyrazić pisemnie w bardzo podstawowej formie pewność, 

przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące niektórych zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i 

przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

przypuszczenie oraz wątpliwości dotyczące niektórych zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i 

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

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

rozkładzie materiału; 

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

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

 sporadycznie potrafi dostosować rejestr fragmentów wypowiedzi pisemnych do sytuacji (styl 

formalny / nieformalny); 

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

rozwiązania danego typu zadania maturalnego; 
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 nie potrafi formułować prostych wypowiedzi pisemnych, tak by przekazać choćby część 

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

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

uniemożliwiają komunikację; 

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

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

tekstów wzorcowych; 

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

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

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

recenzja, sprawozdanie), mimo dostępu do tekstów wzorcowych; 

 nie potrafi w swoich wypowiedziach pisemnych zastosować najprostszych struktur 

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

stosowania odpowiednich środków językowych (powyżej); 

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

najbardziej podstawowych form grzecznościowych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie 

materiału; 

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

w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi przeprowadzić w bardzo prostej formie pisemnej najprostszych negocjacji w 

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

nie potrafi przeprowadzić w formie pisemnej, stosując najprostsze wypowiedzi, 

nieskomplikowanych negocjacji w typowych i niezbyt trudnych sytuacjach życia 

codziennego w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

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

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

przeprosiny, skargi, wyjaśnienia); 

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

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału, jak również opisać nieskomplikowanych 

procesów (sposób obsługi urządzeń lub procedury postępowania); 

 nie potrafi opowiedzieć w formie pisemnej o najprostszych codziennych wydarzeniach ani 

ich skomentować; 

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

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

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

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

materiału; 

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

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

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



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

logicznie uporządkowane ramy wypowiedzi pisemnej; 

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

opinii innych osób, odpierać kontrargumenty, komentować wypowiedzi innych lub 

kwestionować ich zdanie; 

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

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi wyrazić pisemnie pewności, przypuszczenia oraz wątpliwości dotyczących 

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

materiału; 

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

przypuszczenia oraz wątpliwości dotyczących zdarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych 

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

przyszłych w obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

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

obrębie tematów ujętych w rozkładzie materiału; 

 nie potrafi dostosować rejestru fragmentów lub całości wypowiedzi pisemnych do sytuacji 

(styl formalny / nieformalny); 

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

danego typu zadania maturalnego. 

 

 

 

Ocena Prowadzenie zeszytu / zeszytu ćwiczeń 

Osiągnięcia ucznia: 

 

6 

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

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany na bieżąco; systematyczne notatki; 

 uczeń dokonuje regularnie samodzielnych notatek poza wymaganymi, włączając do zeszytu 

systematycznie zadania dodatkowe; 

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

równocześnie czytelny dla innych; 

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

informacji z różnorodnych źródeł wykraczających poza materiał kursu; 

 

5 

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

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany na bieżąco; systematyczne notatki; 

 uczeń dokonuje samodzielnych notatek poza wymaganymi, włączając do zeszytu 

okazjonalnie zadania dodatkowe; 

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

równocześnie czytelny dla innych; 

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

informacji w wszystkich źródłach wskazanych przez nauczyciela jako obowiązkowe; 

 

4 

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

 zeszyt / zeszyt ćwiczeń uzupełniany na bieżąco; systematyczne notatki; 

 uczeń dokonuje samodzielnych notatek; 

 uczeń sporządza notatki w sposób czytelny dla innych; 

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

informacji w większości źródeł wskazanych przez nauczyciela jako obowiązkowe; 

 

3 

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

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

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

sytuacji, w której jest to dopuszczalne; 

 uczeń sporządza notatki w sposób czytelny dla siebie i innych; 

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

informacji w niektórych ze źródeł wskazanych przez nauczyciela jako obowiązkowe; 

 

2 

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

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

regularne ale niekompletne; 

 uczeń sporadycznie dokonuje samodzielnych notatek; większość niezbyt starannie kopiuje z 



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

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

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

podstawowych źródeł informacji wymaganych przez nauczyciela; 

 

1 

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

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

fragmentaryczne, co uniemożliwia korzystanie z notatek; 

 uczeń nie wykonuje samodzielnych notatek lub nie potrafi skorzystać z notatek 

sporządzonych w zeszycie; 

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

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

podstawowych źródeł informacji wymaganych przez nauczyciela; 

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

aktualnego zeszytu / zeszytu ćwiczeń do języka angielskiego. 

 

 

Ocena Praca domowa 

Osiągnięcia ucznia: 

 

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

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

 pracuje samodzielnie i wyjątkowo systematycznie; 

 wykonuje zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

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

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

wymagany poziom; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

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

w przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem; 

 pracuje samodzielnie i systematycznie; 

 wykonuje zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

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

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

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

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

przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem; 

 pracuje w większości wypadków samodzielnie i systematycznie; 

 zazwyczaj wykonuje zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

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

wykorzystania wzorca; 

 zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

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

przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem; 

 pracuje w większości wypadków samodzielnie choć niezbyt systematycznie; 

 stara się wykonywać zadania domowe zgodnie z instrukcją; 

 potrafi wykonać samodzielnie i starannie zadania domowe, które wymagają wykorzystania 

prostego wzorca; miewa trudności z poprawnością prac; 

 ma częste problemy z dotrzymaniem ustalonych terminów; 

 

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

nauczycielem lub sprawdza je z kluczem; 

 prace domowe są wykonywane mało starannie; 

 pracuje w większości przypadków niesamodzielnie i niezbyt systematycznie; prace domowe 

są często fragmentaryczne; 

 ma problemy z wykonywaniem zadań domowych zgodnie z instrukcją; 

 potrafi wykonać samodzielnie tylko zadania domowe o charakterze odtwórczym, które 

wymagają wykorzystania bardzo prostego wzorca; miewa duże trudności z poprawnością 

prac; 

 sporadycznie dotrzymuje ustalonych terminów; 

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



1 odpowiedzi z kluczem; 

 prace domowe są wykonywane niestarannie; 

 pracuje niesamodzielnie i niesystematycznie; prace domowe są fragmentaryczne; 

 zadania domowe są przeważnie niezgodne z instrukcją; 

 nie potrafi wykonać samodzielnie najprostszego zadania domowego o charakterze 

odtwórczym, które wymaga wykorzystania bardzo prostego wzorca; trudności z 

poprawnością prac uniemożliwiają ich zrozumienie; 

 lekceważy lub notorycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów. 

 

 

Ocena Praca projektowa indywidualna 

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

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

wymagany poziom znajomości języka angielskiego; 

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

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

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

 praca jest zawsze kompletna i dopracowana w szczegółach; 

 wykonaną pracę wyróżniają wyjątkowe walory merytoryczne i artystyczne, wyczerpująca 

treść oraz wykorzystanie wiadomości z innych dziedzin zaczerpniętych z różnych 

nieobowiązkowych źródeł i mediów; 

 potrafi wykonać pracę starannie i perfekcyjnie oraz oryginalnie ją zaprezentować; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

5 

 chętnie i często wykonuje indywidualne prace projektowe; 

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

wymagany poziom znajomości języka angielskiego; 

 pracuje samodzielnie, wykazując się dużą dyscypliną; 

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

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

 praca jest zawsze kompletna i dopracowana w szczegółach; 

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

dowodzi wykorzystania wiadomości z innych dziedzin zaczerpniętych z pojedynczych 

nieobowiązkowych źródeł i mediów; 

 potrafi wykonać pracę starannie i skutecznie ją zaprezentować; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

4 

 w miarę często wykonuje indywidualne prace projektowe; 

 pracuje samodzielnie; 

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

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

 praca jest kompletna i w większości dopracowana; 

 wykonana praca posiada stosowną do tematu treść oraz dowodzi wykorzystania 

obowiązkowych źródeł informacji; 

 potrafi wykonać pracę starannie i zazwyczaj skutecznie ją zaprezentować; 

 zawsze dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

3 

 wykonuje indywidualne prace projektowe na wyraźne polecenie nauczyciela; 

 pracuje częściowo samodzielnie; 

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

cel; 

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

 praca jest kompletna, ale niedopracowana w szczegółach; 

 wykonana praca posiada raczej ubogą treść, ale dowodzi wykorzystania obowiązkowych 

źródeł informacji; 

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

 ma częste problemy z dotrzymaniem ustalonych terminów; 

 

2 

 niechętnie lub sporadycznie wykonuje indywidualne prace projektowe na wyraźne polecenie 

nauczyciela; 



 pracuje niesamodzielnie; 

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

zakresie spełnia założony cel; 

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

sprawia, że jest stosunkowo trudna w odbiorze; 

 praca jest niekompletna i / lub niedopracowana w szczegółach; 

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

obowiązkowych źródeł informacji; 

 praca jest wykonana niestarannie i nie jest odpowiednio zaprezentowana; 

 sporadycznie dotrzymuje ustalonych terminów; 

 

1 

 nie wykonuje indywidualnych prac projektowych mimo wyraźnych poleceń nauczyciela; 

 pracuje niesamodzielnie; 

 praca narusza prawa autorskie; 

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

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

 praca jest fragmentaryczna, niekompletna i niedopracowana; 

 wykonana praca posiada zbyt ubogą treść i dowodzi niewykorzystania żadnego z 

obowiązkowych źródeł informacji; 

 praca jest wykonana wyjątkowo niestarannie i jest nieodpowiednio zaprezentowana; 

 lekceważy lub notorycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów. 

 

 

Ocena Współpraca w grupie 

Osiągnięcia ucznia: 
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 potrafi komunikować się i współpracować w grupie; 

 dba o dobrą atmosferę współpracy; 

 bierze aktywny udział w podziale ról i zadań; 

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

jednak na uwadze skuteczność działania całego zespołu i dobro grupy; 

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

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

widzenia i doprowadzać do kompromisowych rozwiązań; 

 potrafi aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach prac; 

 wykazuje dużą dozę kreatywności i myślenia twórczego; 

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

nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować; 

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

a także uwzględnić w produkcie końcowym informacje i materiały przedstawione przez 

innych członków grupy; 

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

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

 dba o dobrą atmosferę współpracy; 

 bierze aktywny udział w podziale ról i zadań; 

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

dobro grupy; 

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

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

widzenia i zgadzać się na kompromisowe rozwiązania; 

 potrafi aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach prac; 

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

nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować; 

 potrafi uwzględnić w produkcie końcowym informacje i materiały przedstawione przez 

innych członków grupy; 

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

pracę; 

  potrafi komunikować się i współpracować w grupie; 

 dba o dobrą atmosferę współpracy; 



4  zazwyczaj bierze aktywny udział w podziale ról i zadań; 

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

dobro grupy; 

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

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

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

kompromisowe rozwiązania; 

 potrafi aktywnie uczestniczyć w większości etapów prac; 

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

nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować; 

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

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

 nie zakłóca dobrej atmosfery współpracy; 

 zazwyczaj poddaje się biernie podziałowi ról i zadań; 

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

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

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

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

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

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

 potrafi uczestniczyć aktywnie w wybranych etapach prac; 

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

efekt końcowy; 

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

własnej pracy; 

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

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

 nie przyczynia się znacząco do dobrej atmosfery współpracy; 

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

marginalne, wymagające najmniej wysiłku; 

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

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

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

wsparcia ze strony innych członków grupy; 

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

się na kompromisowe rozwiązania ale najczęściej jego udział jest bierny; 

 potrafi uczestniczyć aktywnie w jednym z etapów prac; 

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

niechętnie identyfikuje się z grupą i jej celami; 

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

wkładu własnej pracy; 

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

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

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

pomocniczych, mechanicznego przepisywania lub podawania materiałów służących do 

powstania grupowej pracy projektowej; 

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

takim stopniu jak powinien; 

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

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

współpracy; 

 niszczy dobrą atmosferę współpracy; 

 odmawia poddania się podziałowi ról i zadań; 

 nie spełnia wyznaczonej mu roli mimo stałego wsparcia i nadzoru; 

 nie dba o skuteczność działania całego zespołu i dobro grupy; 



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

doprowadzania projektu do końca; 

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

kompromisowe rozwiązania; 

 nie potrafi uczestniczyć aktywnie w żadnym z etapów prac; 

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

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

pozostaje zupełnie obojętny na losy projektu; 

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

 

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

produkt. Warto rozważyć indywidualizację wymagań poprzez przyznanie dodatkowej oceny za 

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

powyższymi kryteriami. 
 

Ocena Umiejętność samodzielnego uczenia się 

Osiągnięcia ucznia: 

 

6 

 chętnie poszukuje wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza program nauczania obowiązujący 

na poziomie jego grupy; 

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

projekty dotyczące poszukiwania nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 potrafi i stara się systematycznie zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

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

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

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

odpowiedzialnym za własny proces uczenia się; 

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

więcej czasu; 

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

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

celu doskonalenia swoich umiejętności; 

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

 posługuje się i ciągle doskonali techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną 

komunikację (np. parafrazowanie własnych wypowiedzi, odzwierciedlanie wypowiedzi 

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

w sytuacjach stanowiących wyzwanie; 

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

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

nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 potrafi i stara się zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

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

oraz wykorzystywać w nauce języka angielskiego wybrane elementy wiedzy z innych 

przedmiotów szkolnych; 

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

skłonnym wziąć odpowiedzialność za własny proces uczenia się; 

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

poświęcić więcej czasu; 

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

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

doskonalenia swoich umiejętności; 

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

 poznaje i doskonali techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną komunikację (np. 

parafrazowanie własnych wypowiedzi, odzwierciedlanie wypowiedzi rozmówcy, 

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

w sytuacjach stanowiących wyzwanie; 

 przeważnie porozumiewa się na zajęciach w języku angielskim; 
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 zazwyczaj angażuje się w sugerowane przez nauczyciela projekty dotyczące poszukiwania 

nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 stara się zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

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

mediów; 

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

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

określić, czemu powinien poświęcić więcej czasu; 

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

nauczyciela; stosownie do wspólnie sformułowanych wniosków próbuje podejmować wysiłki 

w celu doskonalenia swoich umiejętności; 

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

najskuteczniejsze; 

 poznaje techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną komunikację (np. 

parafrazowanie własnych wypowiedzi, odzwierciedlanie wypowiedzi rozmówcy, 

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

w sytuacjach stanowiących wyzwanie; 

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

poszukiwania nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 w pojedynczych przypadkach stara się zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela; 

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

źródeł informacji i mediów; 

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

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

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

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

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

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

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

świadomy, które z nich stanowią najlepsze rozwiązanie dla niego; 

 poznaje i stara się ćwiczyć podstawowe techniki kompensacyjne wspomagające samodzielną 

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

umożliwiające mu radzenie sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych; 

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

poszukiwania nowych metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 

 sporadycznie podejmuje często nieukończone próby zdobywania wiedzy niezależnie od 

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

przez nauczyciela; 

 sporadycznie i nieporadnie korzysta z polsko-angielskich słowników oraz dwujęzycznych 

analogowych i cyfrowych źródeł informacji; 

 jest w bardzo ograniczonym stopniu świadomy technik uczenia się najkorzystniejszych dla 

siebie; 

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

podstawie sformułować wniosków ani planu działania; 

 przy pełnym wsparciu i stałej mobilizacji ze strony nauczyciela sporadycznie dokonuje 

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

podstawie wniosków do dalszej pracy; 

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

niektóre z nich; 

 poznaje, ale tylko sporadycznie decyduje się przećwiczyć podstawowe techniki 

kompensacyjne wspomagające samodzielną komunikację (np. parafrazowanie własnych 

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

komunikacyjnych; 

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

metod przyswajania wiedzy i umiejętności; 



 nie podejmuje żadnych prób zdobywania wiedzy niezależnie od nauczyciela; 

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

 nie jest świadomy technik uczenia najkorzystniejszych dla siebie; 

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

wniosków ani planu działania; 

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

wyciągania na tej podstawie wniosków do dalszej pracy; 

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

korzysta z niesamodzielnych metod zdobywania wiedzy; 

 nie zna lub zna i nie stosuje podstawowych technik kompensacyjnych wspomagających 

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

itd.) umożliwiających radzenie sobie w prostych sytuacjach; 

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

 

 

E. Kryteria wystawiania ocen śródrocznych i rocznych 

  

1. Nauczyciel zobowiązany jest miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej do:  

a) pisemnego poinformowania wychowawców klas o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych (wpisanie propozycji ocen do e- dziennika),  

b) ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach 

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

klasyfikacyjnej;  

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

 

poniżej 2,0 – ocena niedostateczna 

2,0- 2,9 – ocena dopuszczająca   

2,91- 3,9 – ocena dostateczna 

3,91 - 4,9 – ocena dobra 

4,91- 5,5 – ocena bardzo dobra 

5,51- 6.0 – ocena celująca 

 

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

uzasadnionych przypadkach podwyższyć (jeśli sprawdziany pisemne zostały poprawione na 

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

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

nauczyciela.  

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



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

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

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

jest do zaliczenia materiału programowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Zaliczenie materiału odbywa się w formie pisemnej.  

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

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

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

konferencji klasyfikacyjnej. 

 

F. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

 
Ocena może być podwyższona najwyżej o jeden stopień. 

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

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

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

chce podwyższyć ocenę semestralną (roczną)  

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

oddane i ocenione  

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

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

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

poprawić. Nauczyciel może zgodzić się na poprawę tej średniej  

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

nauczyciel. 

 

G. Wymagania i formy oceniania uczniów ze szczególnymi potrzebami  

 

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

specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie 

nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

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

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

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

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

 



H. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

  Rozkład materiału Rozkład materiału 

Klasa Podręcznik/poziom I okres II okres 

1as Life Vision, pre-intermediate R. 1-2 R. 3-4 

1bs Life Vision, pre-intermediate R. 0.1-0.4, U.1-3 R. 4-6 

1 cs Life Vision, pre-intermediate R. 0.1 - 0.4, 1,2 R. 3, 4 

1fs Life Vision, elementary R. 1-2 R. 3-4 

1hs/gr.1 High-note 2, pre-intermediate R. 1-4 R. 5-7 

1hs/gr.2 High-note 2, pre-intermediate R. 1-5 R. 6-10 

1ls Life Vision, pre-intermediate R. 1-2 R. 3-4 

1rs High-note 2, pre-intermediate R. 1-3 R. 4-6 

1mss Life Vision, pre-intermediate R. 0-3 R. 4-7 

2as High-note 2, pre-intermediate R. 5-6 R. 7-8 

2 bs Focus 2, pre-intermediate R. 5-6 R. 7-8 

2cs High-note 2, pre-intermediate R. 5-6 R. 7-8 

2fs/gr.1 Focus 2, pre-intermediate 
Focus 3, intermediate 

R. 6-8 
R. 1 

 
R. 2-5 

2fs/gr.2 Vision 2, pre-intermediate 
Life Vision, intermediate 

R. 6-8  
R. 0.1-04, R. 1-3 

2ls Focus 3, intermediate R. 4-5 R. 6-8 

2rs High-note 2, pre-intermediate R. 4-7 R. 8-10 

3as Repetytorium mat. Pearson, 
Tom I 

R. 1-3 R. 4-6 

3bs/gr.1 Repetytorium mat. Pearson, 
Tom I 

R. 1-3 R. 4-6 

3bs/gr.2 Life Vision, upper-intermediate R. 1-4 R. 5-7 

3cs Life Vision, intermediate R. 0.1 - 0.4, 1,2 R. 3, 4 

3fss/gr.1 High-note 2, pre-intermediate 
Focus 3, intermediate 

R. 7-8  
                 R. 3-6 

3fss/gr.2 Focus 3, intermediate R. 3-6 R. 7-10 

3hms Repetytorium mat. Pearson, 
Tom I 

R. 1-3 R. 4-6 

3ls High-note 2, pre-intermediate 
High-note 3, intermediate 

R. 10 
R. 1-3 

 
R. 4-7 

4as Focus 4, upper-intermediate R. 3-5 R. 6-8 

4cs Oxford Repetytorium, podst. i 
roz. 

R. 1-4 R. 6-10 

4fss Vision 4, advanced R. 1-4 R. 5-8 

4hms Impulse 4, advanced R. 1-4 R. 5-8 

4ls Repet. Macmillan, podst. i roz. R. 1-3 R. 4-7 
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Focus 2 – plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

 

 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. 

Uczeń: 
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. 

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

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

Uczeń: 
zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, poprawnie je 
zapisuje i wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne, 
popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

poszerzaniem wiedzy, 

można go za to 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie, rozumie 
ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
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. 

Uczeń: 
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. 

Uczeń: 
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. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
informacje, wypowiedzi 
są płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
spójne, stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
popełnia sporadyczne 
błędy. 
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Reagowanie na 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje najprostsze 
pytania, które 
wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
odpowiada na nie. 

Uczeń: 
zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada 
na większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich. 

Uczeń: 
zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi 
w prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje pytania i 
odpowiada na nie. 

Uczeń: 
poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 
odpowiada na nie. 

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). 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Inne kryteria Uczeń: 
zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem , 
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej. 
 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, rzadko 
jest aktywny na lekcji, 
często nie jest 
przygotowany do zajęć, 
często nie odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, czasami jest 
aktywny na lekcji, zwykle 
jest przygotowany do 
zajęć, zwykle odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
bardzo aktywny na 
lekcji, jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

 
Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.  
 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie 
wytycznych MEN. 
 

Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego 
nowożytnego.  
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Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na stronie www.pearson.pl/testy, 
które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia 
ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). 
 
 Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 
 

Rozdział 1: Lives people live 

 
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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
3. słownictwo z działu życie prywatne 
4. czasy teraźniejsze – formy pytań 
5. pytania ogólne i szczegółowe 
6. pytania z like: be + like, look + like, like (czasownik) 
7. forma gerund lub bezokolicznikowa czasownika 
8. konstrukcja z so i such 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie. 
– Opisuje ludzi, ich cechy 
charakteru, używając bardzo 
prostego słownictwa, popełnia 
liczne błędy. 
– W bardzo prostych zdaniach 
opisuje pracę wolontariusza. 
– Bardzo krótko opisuje swoje 
zainteresowania. 
– Uczeń pisze krótki e-mail, 
podając podstawowe informacje o 
sobie. 
– Bardzo zdawkowo odpowiada na 
pytania dotyczące cech charakteru 
innych ludzi. 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Opisuje ludzi, ich cechy charakteru, 
używając bardzo prostego słownictwa. 
– W prostych zdaniach opisuje pracę 
wolontariusza. 
– Krótko opisuje swoje 
zainteresowania. 
– Uczeń pisze e-mail, podając 
podstawowe informacje o sobie. 
– Zdawkowo odpowiada na pytania 
dotyczące cech charakteru innych ludzi. 
– Okazuje rozmówcy zainteresowanie. 
– Uczeń nawiązuje kontakty 
towarzyskie, pisząc krótki e-mail, 
podaje podstawowe informacje o sobie. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Opisuje ludzi, ich cechy charakteru, 
używając poznanego słownictwa. 
– Samodzielnie opisuje pracę 
wolontariusza, używając poznanych 
zwrotów. 
– Opisuje swoje zainteresowania, 
używając poznanego słownictwa. 
– Uczeń pisze e-mail, podając 
informacje o sobie, wykorzystuje 
poznane słownictwo. 
– Odpowiada na pytania dotyczące 
cech charakteru innych ludzi, 
korzystając z poznanego słownictwa. 
– Samodzielnie potrafi okazać 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Szczegółowo i samodzielnie opisuje 
ludzi, ich cechy charakteru, używając 
poznanego słownictwa. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o pracy wolontariusza, 
używając poznanych zwrotów i 
konstrukcji. 
– Szczegółowo opisuje 
zainteresowania, używając poznanego 
słownictwa. 
– Samodzielnie pisze e-mail, podając 
szczegółowe informacje o sobie, 
wykorzystuje poznane słownictwo. 
– Wyczerpująco odpowiada na pytania 
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– Korzystając z podręcznika, 
okazuje rozmówcy 
zainteresowanie. 
– Uczeń stara się nawiązać 
kontakty towarzyskie, pisząc krótki 
e-mail, korzysta z tekstu w 
podręczniku. 
– Zapisuje niewielką część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

rozmówcy zainteresowanie, korzystając 
z poznanych zwrotów. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, nawiązuje kontakty 
towarzyskie poprzez e-mail, podaje 
informacje o sobie. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

dotyczące cech charakteru innych 
ludzi. 
– Samodzielnie potrafi okazać 
rozmówcy zainteresowanie, 
korzystając z poznanych zwrotów, 
wyraża emocje. 
– Uczeń nawiązuje kontakty 
towarzyskie, pisząc e-mail, podaje 
szczegółowe informacje o sobie. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 

Rozdział 2: Science and technology 

 
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: 

1. słownictwo z działu nauka i technika 
2. słownictwo z działu świat przyrody 
3. słownictwo z działu kultura 
4. sposoby wyrażania przeszłości: czasy Past Simple, Past Continuous oraz konstrukcja used to 
5. tryb rozkazujący 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 
– Wzorując się na podręczniku, 
przedstawia wady i zalety 
nowoczesnych wynalazków. 
– W bardzo prostych zdaniach 
opisuje własne doświadczenia 
związane z ważnymi wydarzeniami 
z życia. 
– Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w bardzo prostej 
formie wydarzenia z przeszłości w 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Przedstawia wady i zalety 
nowoczesnych wynalazków, posługując 
się podstawowym słownictwem. 
– W prostych zdaniach opisuje własne 
doświadczenia związane z ważnymi 
wydarzeniami z życia. 
– Wypowiada się na temat 
przeczytanych legend miejskich. 
– Opisuje najpopularniejsze atrakcje w 
okolicy, korzystając z prostych 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Przedstawia wady i zalety 
nowoczesnych wynalazków, posługując 
się poznanym słownictwem. 
– Opisuje własne doświadczenia 
związane z ważnymi wydarzeniami z 
życia. 
– Wypowiada się na temat legend 
miejskich, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Opisuje najpopularniejsze atrakcje w 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Samodzielnie przedstawia wady i 
zalety nowoczesnych wynalazków, 
posługując się poznanym słownictwem 
i konstrukcjami. 
– Samodzielnie i szczegółowo opisuje 
własne doświadczenia związane z 
ważnymi wydarzeniami z życia. 
– Samodzielnie i bezbłędnie wypowiada 
się na temat legend miejskich, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
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formie nieformalnego e-maila. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
uzyskuje informacje od rozmówcy i 
przekazuje informacje dotyczące 
wydarzeń z przeszłości. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat 
przeczytanych legend miejskich. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
opisuje najpopularniejsze atrakcje 
w okolicy. 
– Wzorując się na wskazówkach z 
podręcznika, bardzo prostymi 
zdaniami opowiada krótką 
historyjkę na wybrany temat. 
– Wzorując się na tekście z 

podręcznika, przekazuje 
informacje oraz wyraża emocje 
dotyczące zdarzeń z przeszłości w 
bardzo prostej formie pisemnej. 
– Zapisuje niewielką część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

konstrukcji. 
– Opowiada krótką historyjkę na 
wybrany temat. 
– Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w bardzo formie wydarzenia 
z przeszłości w formie nieformalnego e-
maila. 
– Prostymi zdaniami uzyskuje 
informacje od rozmówcy i przekazuje 
informacje dotyczące wydarzeń z 
przeszłości. 
– Wzorując się na tekście z 
podręcznika, przekazuje informacje 
oraz wyraża emocje dotyczące zdarzeń 
z przeszłości w prostej formie 
pisemnej. 

– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

okolicy. 
– Opowiada historyjkę na wybrany 
temat. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich, własnych relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości w formie 
nieformalnego e-maila. 
– Uzyskuje informacje od rozmówcy i 
przekazuje informacje dotyczące 
wydarzeń z przeszłości. 
– Przekazuje informacje oraz wyraża 
emocje dotyczące zdarzeń z przeszłości 
w formie pisemnej. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

rozmówcy. 
– Szczegółowo opisuje 
najpopularniejsze atrakcje w okolicy, 
podaje rekomendacje. 
– Bezbłędnie opowiada historyjkę na 
wybrany temat. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości w 
formie nieformalnego e-maila. 
– Prowadząc swobodny dialog, 
uzyskuje informacje od rozmówcy i 
przekazuje informacje dotyczące 
wydarzeń z przeszłości. 
– Przekazuje szczegółowe informacje 
oraz wyraża emocje dotyczące zdarzeń 
z przeszłości w formie pisemnej 

Zapisuje i przekazuje ustnie informacje 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2  

Rozdział 3: The Arts 

 
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: 

1. słownictwo z działu Kultura 
2. porównanie czasów Past Simple i Present Perfect,  
3. stopniowanie przymiotników 
4. użycie konstrukcji too oraz (not) enough 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
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– W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o swoim ulubionym 
filmie. 
– W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o interesującym go 
dziele sztuki, filmie, utworze 
muzycznym. 
– W bardzo prosty sposób wyraża 
swoje preferencje dotyczące 
utworów muzycznych, zespołów 
muzycznych, książek, programów 
telewizyjnych, seriali, aktorów. 
– Zdawkowo opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
uczestnictwem w kulturze. 
– Bardzo krótko opisuje zdjęcie. 

– Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w bardzo prostej 
formie wydarzenia z przeszłości w 
formie nieformalnego e-maila. 
– Bardzo zdawkowo odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciem. 
– Wymienia kilka dzieł filmowych 
Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

– W prostych zdaniach o powiada o 
interesującym go dziele sztuki, filmie, 
utworze muzycznym. 
– W prosty sposób wyraża swoje 
preferencje dotyczące utworów 
muzycznych, zespołów muzycznych, 
książek, programów telewizyjnych, 
seriali, aktorów. 
– W prostych zdaniach opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
uczestnictwem w kulturze. 
– Krótko opisuje zdjęcie. 
– Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w bardzo formie wydarzenia 
z przeszłości w formie nieformalnego e-
maila. 

– Zdawkowo odpowiada na pytania 
związane ze zdjęciem. 
– Wymienia dzieła filmowe i krótko 
wypowiada się na ich temat. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– Opowiada o interesującym go dziele 
sztuki, filmie, utworze muzycznym.  
– Wyraża swoje preferencje dotyczące 
utworów muzycznych, zespołów 
muzycznych, książek, programów 
telewizyjnych, seriali, aktorów. 
– Opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z uczestnictwem w 
kulturze. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości w formie 
nieformalnego e-maila. 
– Opisuje zdjęcie i odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciem. 
– Wymienia dzieła filmowe i wypowiada 

się na ich temat. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o interesującym go dziele 
sztuki, filmie, utworze muzycznym.  
– Wyraża i uzasadnia swoje 
preferencje dotyczące utworów 
muzycznych, zespołów muzycznych, 
książek, programów telewizyjnych, 
seriali, aktorów. 
– Szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
uczestnictwem w kulturze. 
– Szczegółowo opisuje zdjęcie. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości w 
formie nieformalnego e-maila. 
– Wyczerpująco odpowiada na pytania 

związane ze zdjęciem. 
– Wymienia dzieła filmowe i 
szczegółowo wypowiada się na ich 
temat. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3  

Rozdział 4: Home sweet home 

 
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: 

1. słownictwo z działu dom 
2. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka 
3. czas Present Perfect z for i since. 
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4. Present Continuous, be going to i will - wyrażanie przyszłości 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 
– W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o swoim domu. 
– Bardzo krótko opisuje zdjęcie 
pokoju i swój pokój  
– Bardzo krótko opisuje 

charakterystyczne miejsca w 
swoim kraju. 
– Wzorując się na tekście w 
podręczniku, w prostych zdaniach 
planuje przyjęcie dla kolegów. 
– Układa kilka bardzo prostych 
zdań ze swoją opinią na temat 
atrakcji turystycznych. 
– Wyraża bardzo krótką opinię, 
opisując pomieszczenia w domu. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
opisuje zdjęcie i swój pokój. 
– Wzorując się na podręczniku, 
wyraża bardzo proste opinie. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
przekazuje informacje na temat 
przyjęcia. 
– Bardzo zdawkowo odpowiada na 
pytania związane z ilustracją. 
– Wzorując się na podręczniku, 
pisze krótki wpis na blogu o 
atrakcjach turystycznych w swojej 
okolicy, stosuje proste 
konstrukcje. 
– Planuje wycieczkę, bardzo 
prostymi zdaniami przekazuje 
informacje. 
– Zapisuje niewielką część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– W prostych zdaniach opowiada o 
swoim domu. 
– Krótko opisuje zdjęcie pokoju i swój 
pokój. 
– Krótko opisuje charakterystyczne 

miejsca w swoim kraju. 
– Wzorując się na tekście w 
podręczniku, planuje przyjęcie dla 
kolegów. 
– Układa kilka prostych zdań ze swoją 
opinią na temat atrakcji turystycznych 
– Wyraża krótką opinię, opisując 
pomieszczenia w domu. 
– Prostymi zdaniami opisuje zdjęcie i 
próbuje porównać z nim swój pokój. 
– Wzorując się na podręczniku, wyraża 
proste opinie. 
– Prostymi zdaniami przekazuje 
informacje na temat przyjęcia. 
– Zdawkowo odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 
– W oparciu o podręcznik pisze krótki 
wpis na blogu o atrakcjach 
turystycznych w swojej okolicy, 
korzystając z prostych konstrukcji. 
– Planuje wycieczkę, prostymi zdaniami 
przekazuje informacje. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Opowiada o domu, pomieszczeniach 
domu, wyposażeniu, okolicy. 
– Opisuje zdjęcie pokoju i swój pokój. 
Opisuje miejsca warte zobaczenia w 
swoim kraju. 

– Poleca atrakcje turystyczne w swojej 
okolicy. 
– Opowiada o swoich doświadczeniach. 
– Proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje i sugestie, negocjuje. 
– Planuje przyjęcie dla kolegów. 
– Wyraża swoją opinię na temat 
atrakcji turystycznych. 
– Wyraża i krótko uzasadnia opinię, 
opisując pomieszczenia w domu. 
– Opisuje zdjęcie i porównuje z nim 
swój pokój. 
– Wzorując się na wyrażeniach z 
podręcznika i używając własnych słów, 
wyraża swoje opinie i krótko je 
uzasadnia. 
– Samodzielnie przekazuje informacje 
na temat przyjęcia. 
– Odpowiada na pytania związane z 
ilustracją. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, pisze wpis na blogu 
o atrakcjach turystycznych w swojej 
okolicy oraz miejscu, które zwiedził. 
– Planuje wycieczkę, przekazuje 
informacje. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Samodzielnie i szczegółowo powiada 
o domu, pomieszczeniach domu, 
wyposażeniu, okolicy. 
– Szczegółowo opisuje zdjęcie pokoju i 
swój pokój. 

– Szczegółowo opisuje miejsca warte 
zobaczenia w swoim kraju, wyraża 
rekomendacje. 
– Bezbłędnie poleca atrakcje 
turystyczne w swojej okolicy i 
uzasadnia swoją opinię. 
– Szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach. 
– Proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje i sugestie, negocjuje. 
– Samodzielnie planuje przyjęcie dla 
kolegów. 
– Wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat atrakcji turystycznych, pyta o 
opinię rozmówcy. 
– Wyraża i szczegółowo uzasadnia 
opinię, opisując pomieszczenia w 
domu. 
Szczegółowo opisuje zdjęcie i 
porównuje z nim swój pokój, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Wzorując się na wyrażeniach z 
podręcznika i używając własnych słów, 
wyraża swoje opinie i krótko je 
uzasadnia. 
– Samodzielnie przekazuje informacje 
na temat przyjęcia. 
– Szczegółowo odpowiada na pytania 
związane z ilustracją. 
– Bezbłędnie pisze wpis na blogu o 
atrakcjach turystycznych w swojej 
okolicy oraz miejscu, które zwiedził. 
– Samodzielnie planuje wycieczkę, 
przekazuje informacje. 
– Wyczerpująco odpowiada na pytania 
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związane z ilustracją. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4  

Rozdział 5: Time to learn 

 
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: 

1. słownictwo z działu edukacja 
2. słownictwo z działu praca 
3. pierwszy tryb warunkowy 
4. zdania względne definiujące 
5. zdania podrzędnie złożone 
6. pytania pośrednie 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 
– W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o swojej szkole – opisuje 
miejsca w szkole, życie szkoły. 
– W bardzo prostych zdaniach 
wypowiada się na temat robienia 
sobie rocznej przerwy przed 
podjęciem studiów. 
– Prostymi zdaniami przekazuje 
informacje o sposobach uczenia 
się. 
– Korzystając z podręcznika, 
opowiada o sposobach radzenia 
sobie w różnych sytuacjach 
szkolnych. 
– W bardzo prostych zdaniach 
wyraża opinię na temat szkoły. 
– Korzystając z podręcznika, 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– W prostych zdaniach opowiada o 
swojej szkole – opisuje miejsca w 
szkole, życie szkoły. 
– Prostymi zdaniami opisuje system 
edukacji w Polsce. 
– Współpracując w grupie, opracowuje 
broszurę informacyjną na temat zasad 
rekrutacji na studia w Polsce. 
– Prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat robienia sobie rocznej przerwy 
przed podjęciem studiów. 
– Przekazuje proste informacje o 
sposobach uczenia się. 
– Krótko opowiada o sposobach 
radzenia sobie w różnych sytuacjach 
szkolnych. 
– Prostymi zdaniami wyraża opinię na 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Opowiada o swojej szkole – opisuje 
miejsca w szkole, życie szkoły. 
– Opisuje system edukacji w Polsce i 
porównuje go z systemem edukacji w 
Korei. 
– Opracowuje broszurę informacyjną 
na temat zasad rekrutacji na studia w 
Polsce. 
– Wypowiada się na temat robienia 
sobie rocznej przerwy przed podjęciem 
studiów krótko, uzasadniając swoje 
opinie. 
– Przekazuje informacje o sposobach 
uczenia się. 
– Opowiada o sposobach radzenia 
sobie w różnych sytuacjach szkolnych. 
– Przedstawia ustnie wady i zalety 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Szczegółowo opowiada o swojej 
szkole – opisuje miejsca w szkole, 
życie szkoły. 
– Samodzielnie i bezbłędnie opisuje 
system edukacji w Polsce i porównuje 
go z systemem edukacji w Korei. 
– Bezbłędnie opracowuje broszurę 
informacyjną na temat zasad rekrutacji 
na studia w Polsce. 
– Szczegółowo wypowiada się na temat 
robienia sobie rocznej przerwy przed 
podjęciem studiów, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Przekazuje szczegółowe informacje o 
sposobach uczenia się. 
– Szczegółowo opowiada o sposobach 
radzenia sobie w różnych sytuacjach 
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prostymi zdaniami pisze e-mail, 
uzyskuje informacje i wyraża 
prośbę. 
– Opisuje fotografię, używając 
bardzo prostych konstrukcji. 
informacje dotyczące zbiórki 
pieniędzy 
– Zapisuje niewielką część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

temat szkoły. 
– Korzystając z podręcznika, pisze e-
mail, uzyskuje informacje i wyraża 
prośbę. 
– Opisuje fotografię, używając prostych 
konstrukcji. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

rozwiązań dotyczących organizacji 
pracy szkoły. 
– Wyraża opinię na temat szkoły. 
– Przedstawia swoją opinię na temat 
szkoły i krótko wyraża się na temat 
organizacji zajęć. 
– Przedstawia wybór najlepszego 
sposobu uczenia się z krótkim 
uzasadnieniem. 
– Przygotowuje manifest 
przedstawiający pomysł na idealną 
szkołę. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, pisze e-mail, 
uzyskuje informacje i wyraża prośbę. 
– Opisuje fotografię, używając prostych 

konstrukcji. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

szkolnych. 
– Samodzielnie przedstawia ustnie 
wady i zalety rozwiązań dotyczących 
organizacji pracy szkoły. 
– Wyraża i uzasadnia opinię na temat 
szkoły. 
– Przedstawia swoją opinię na temat 
szkoły i szczegółowo wyraża się na 
temat organizacji zajęć. 
– Przedstawia wybór najlepszego 
sposobu uczenia się ze szczegółowym 
uzasadnieniem. 
– Przygotowuje manifest 
przedstawiający pomysł na idealną 
szkołę. 
– Bezbłędnie pisze e-mail, uzyskuje 

informacje i wyraża prośbę. 
– Opisuje fotografię, używając 
prostych konstrukcji. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5  

Rozdział 6: Just the job 

 
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: 

1. słownictwo z działu praca 
2. przymiotniki zakończone na -ed i -ing 
3. użycie czasowników modalnych  
4. drugi tryb warunkowy 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 
– W bardzo prostych zdaniach 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– W prostych zdaniach opisuje zawody i 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Opisuje zawody i związane z nim 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Szczegółowo opisuje zawody i 
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opisuje zawody i związane z nim 
czynności i obowiązki. 
– W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o swoich możliwościach 
zawodowych. 
– Bardzo krótko opisuje cechy 
niezbędne do wykonywania 
poszczególnych zawodów. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze podanie o 
pracę, używając bardzo prostego 
języka. 
– Wyraża bardzo krótką opinię 
dotyczącą wykonywania różnych 
zawodów. 
– Bardzo prostymi zdaniami 

opisuje fotografie. 
Z– apisuje niewielką część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

związane z nim czynności i obowiązki. 
– W prostych zdaniach opowiada o 
swoich możliwościach zawodowych. 
– Krótko opisuje cechy niezbędne do 
wykonywania poszczególnych 
zawodów. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
najniebezpieczniejszych zawodach 
świata. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika, 
pisze podanie o pracę. 
– Prostymi zdaniami prosi o radę i 
udziela rady. 
– Bardzo prostymi zdaniami wyraża 
poglądy na temat swoich przyszłych 
możliwości. 

– Opisuje fotografie, używając 
podstawowych konstrukcji. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

czynności i obowiązki. 
– Opowiada o swoich możliwościach 
zawodowych. 
– Opisuje cechy niezbędne do 
wykonywania poszczególnych 
zawodów. 
– Wyraża opinie na temat 
najniebezpieczniejszych zawodów 
świata. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, pisze podanie o 
pracę. 
– Wyraża opinię dotyczącą 
wykonywania różnych zawodów. 
– Swobodnie wyraża poglądy na temat 
swoich przyszłych możliwości. 

– Swobodnie prosi o radę i udziela 
rady. 
– Uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące swoich 
preferencji zawodowych, udziela 
informacji na swój temat, pisząc 
podanie o pracę. 
– Opisuje fotografie, używając 
podstawowych konstrukcji. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

związane z nim czynności i obowiązki. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o swoich możliwościach 
zawodowych. 
– Szczegółowo opisuje cechy 
niezbędne do wykonywania 
poszczególnych zawodów. 
– Wyraża i uzasadnia opinie na temat 
najniebezpieczniejszych zawodów 
świata. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
podanie o pracę. 
– Wyraża i uzasadnia opinię dotyczącą 
wykonywania różnych zawodów. 
– Swobodnie wyraża poglądy na temat 
swoich przyszłych możliwości. 

– Swobodnie prosi o radę i udziela 
rady. 
– Uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące swoich 
preferencji zawodowych, udziela 
informacji na swój temat. 
– Szczegółowo opisuje fotografie i 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące swoich 
preferencji zawodowych, szczegółowo 
udziela informacji na swój temat, 
pisząc podanie o pracę. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6  

Rozdział 7: Consumer society 

 
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 

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 Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury 
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językowych poznane 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: 

1. słownictwo z działu zakupy i usługi 
2. strona bierna 
3. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z określeniami ilości 
4. zaimki nieokreślone 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 
– W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o sklepach, towarach i 
ich cechach. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
wyraża opinie na temat robienia 
zakupów, produktów, mody. 
– Bardzo zdawkowo opowiada o 
prezentach, które otrzymał i które 
kupił. 
– Prostymi zdaniami odpowiada na 
pytania dotyczące typowego dnia 
w szkole. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca pomoc. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
opowiada o swoich 
doświadczeniach z kupowaniem i 
składaniem reklamacji. 
– Bardzo prostymi zdaniami, 
wzorując się na tekście z 
podręcznika, pisze formalne 
zgłoszenie reklamacji. 
– Zapisuje niewielką część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– W prostych zdaniach opowiada o 
sklepach, towarach i ich cechach. 
– Prostymi zdaniami wyraża opinie na 
temat robienia zakupów, produktów, 
mody. 
– Zdawkowo opowiada o prezentach, 
które otrzymał i które kupił. 
– Prostymi zdaniami odpowiada na 
pytania dotyczące typowego dnia w 
szkole. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika, 
proponuje, przyjmuje lub odrzuca 
pomoc. 
– Prostymi zdaniami opowiada o swoich 
doświadczeniach z kupowaniem i 
składaniem reklamacji. 
– Prostymi zdaniami, wzorując się na 
tekście z podręcznika, pisze formalne 
zgłoszenie reklamacji, podaje 
wyjaśnienia, opisuje przedmioty i 
sytuacje, przedstawia swoje 
oczekiwania. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Opowiada o sklepach, towarach i ich 
cechach. 
– Wyraża opinie na temat robienia 
zakupów, produktów, mody. 
– Opowiada o prezentach, które 
otrzymał i które kupił. 
– Odpowiada na pytania dotyczące 
typowego dnia w szkole. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, proponuje, 
przyjmuje lub odrzuca pomoc. 
– Opowiada o swoich doświadczeniach 
z kupowaniem i składaniem reklamacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, pisze formalne 
zgłoszenie reklamacji, podaje 
wyjaśnienia, opisuje przedmioty i 
sytuacje, przedstawia swoje 
oczekiwania. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o sklepach, towarach i ich 
cechach. 
– Wyraża i uzasadnia opinie na temat 
robienia zakupów, produktów, mody. 
Szczegółowo opowiada o prezentach, 
które otrzymał i które kupił. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
odpowiada na pytania dotyczące 
typowego dnia w szkole. 
– Samodzielnie proponuje, przyjmuje 
lub odrzuca pomoc. 
– Szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach z kupowaniem i 
składaniem reklamacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
formalne zgłoszenie reklamacji, podaje 
wyjaśnienia, opisuje przedmioty i 
sytuacje, przedstawia swoje 
oczekiwania. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7  

Rozdział 8: Well-being 

 
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 
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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: 

1. słownictwo z działu zdrowie 
2. słownictwo z działu świat przyrody 
3. konstrukcje z make 
4. referowanie przeszłych zdarzeń – czas Past Perfect 
5. mowa zależna 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 
– W bardzo prostych zdaniach 
przekazuje informacje dotyczące 
aplikacji na telefon, które 
pomagają dbać o zdrowie. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
opowiada o zdrowiu, chorobach i 
dolegliwościach, ich objawach i 
leczeniu, dbaniu o kondycję i 
zdrowie. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku, bardzo prostymi 
zdaniami udziela porad na temat 
zdrowego stylu życia. 
– Odczytuje wykres 
zanieczyszczenia powietrza i 
bardzo prostymi zdaniami 
opowiada o przyczynach 
zanieczyszczenia powietrza oraz 
problemach zdrowotnych z tym 
związanych. 
– Bardzo prostymi zdaniami 
przedstawia fakty z przeszłości. 
– Opisuje fotografie, używając 
podstawowych konstrukcji. 
– Korzystając z wyrażeń z 

podręcznika, prostymi zdaniami 
pisze komentarz na stronie 
internetowej, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię. 
– Zapisuje niewielką część 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– W prostych zdaniach przekazuje 
informacje dotyczące aplikacji na 
telefon, które pomagają dbać o 
zdrowie. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
zdrowiu, chorobach i dolegliwościach, 
ich objawach i leczeniu, dbaniu o 
kondycję i zdrowie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika, 
udziela porad na temat zdrowego stylu 
życia. 
– Prostymi zdaniami analizuje wykres 
zanieczyszczenia powietrza i opowiada 
o przyczynach zanieczyszczenia 
powietrza oraz problemach 
zdrowotnych z tym związanych. 
– Prostymi zdaniami przedstawia fakty 
z przeszłości. 
– Opisuje fotografie, używając 
podstawowych konstrukcji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika, 
pisze komentarz na stronie 
internetowej, wyraża i uzasadnia swoją 
opinię. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Przekazuje informacje dotyczące 
aplikacji na telefon, które pomagają 
dbać o zdrowie. 
– Opowiada o zdrowiu, chorobach i 
dolegliwościach, ich objawach i 
leczeniu, dbaniu o kondycję i zdrowie. 
Udziela porad na temat zdrowego stylu 
życia. 
– Analizuje wykres zanieczyszczenia 
powietrza i opowiada o przyczynach 
zanieczyszczenia powietrza oraz 
problemach zdrowotnych z tym 
związanych. 
– Przedstawia fakty z przeszłości. 
– Opisuje fotografie, używając 
podstawowych konstrukcji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, pisze komentarz na 
stronie internetowej, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Swobodnie przekazuje informacje 
dotyczące aplikacji na telefon, które 
pomagają dbać o zdrowie. 
– Samodzielnie i szczegółowo powiada 
o zdrowiu, chorobach i dolegliwościach, 
ich objawach i leczeniu, dbaniu o 
kondycję i zdrowie. 
– Udziela porad na temat zdrowego 
stylu życia. 
– Samodzielnie analizuje wykres 
zanieczyszczenia powietrza i 
szczegółowo opowiada o przyczynach 
zanieczyszczenia powietrza oraz 
problemach zdrowotnych z tym 
związanych. 
– Przedstawia fakty z przeszłości. 
Szczegółowo opisuje fotografie i 
wyraża i uzasadnia swoje opinie.  
– Pyta o opinie rozmówcy. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
komentarz na stronie internetowej, 
wyraża i uzasadnia swoją opinię. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
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informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8  
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Focus 3 – plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

 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 

 zna i stosuje część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych 

 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 

 zna i stosuje większość 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 

 popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach 

 zna i stosuje 
większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

 popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia 

 poprawnie je 
zapisuje i wymawia 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

 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 

prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

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 
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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 

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 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 

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 
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Inne kryteria  zwykle nie 
okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem  

 zwykle 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 

 
 
Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.  
 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie 

wytycznych MEN. 
 
Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego 
nowożytnego.  
 

Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na stronie www.pearson.pl/testy, 
które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia 
ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). 
 
 Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 

 

 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 

Rozdział 1: A new look 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału A new look: 

• odzież i dodatki 
• moda 
• styl ubierania się 
• osobowość, cechy charakteru 
• związki międzyludzkie, przyjaźń 
• wygląd zewnętrzny, fryzury 
• odbiór sztuki 
• zainteresowania 

2. czasowniki statyczne i dynamiczne 
3. czas Present Perfect Continuous 
4. związki przyimków z czasownikami 
5. kolejność przymiotników w zdaniu 
6. czasy teraźniejsze 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Opisuje ludzi, ich cechy charakteru, 
używając bardzo prostego 
słownictwa, popełnia liczne błędy. 

 W bardzo prostych zdaniach podaje 
informacje o sobie. 

 Bardzo krótko opisuje znaczenie 
związków międzyludzkich i 
przyjaźni. 

 W prostych słowach opisuje 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 Opisuje ludzi, ich cechy charakteru, 
używając bardzo prostego 
słownictwa. 

 W prostych zdaniach podaje 
informacje o sobie. 

 Krótko opisuje znaczenie związków 
międzyludzkich i przyjaźni.  

 Krótko opisuje uzależnienie ubioru i 
stylu od sytuacji. 

 Krótko opisuje swoje doświadczenia 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Opisuje ludzi, ich cechy 
charakteru, używając 
poznanego słownictwa. 

 Podaje informacje o sobie, 
używając poznanych zwrotów. 

 Opisuje znaczenie związków 
międzyludzkich i przyjaźni, 
używając poznanego 
słownictwa. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Szczegółowo i samodzielnie 

opisuje ludzi, ich cechy 
charakteru, używając poznanego 
słownictwa. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
podaje informacje o sobie, 
używając poznanych zwrotów i 
konstrukcji. 

 Szczegółowo opisuje znaczenie 
związków międzyludzkich i 
przyjaźni, stosując poznane 
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uzależnienie ubioru i stylu od 
sytuacji. 

 W prostych słowach opisuje swoje 
doświadczenia związane z modą. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Uczeń pisze krótki e-mail, podając 
podstawowe informacje o swoim 
przyjacielu. 

 Bardzo zdawkowo odpowiada na 
pytania dotyczące cech charakteru 
innych ludzi. 

 Bardzo krótko opisuje zdjęcie. 
 Uczeń stara się nawiązać kontakty 

towarzyskie pisząc krótki e-mail, 
korzysta z tekstu w podręczniku. 

 Opisuje zdjęcie, używając bardzo 
ograniczonego języka, krótko 

opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych na zdjęciu. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

związane z modą. 
 Uczeń pisze e-mail, podając 

podstawowe informacje o swoim 
przyjacielu. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Zdawkowo odpowiada na pytania 
dotyczące cech charakteru innych 
ludzi. 

 Krótko opisuje zdjęcie. 
 Uczeń nawiązuje kontakty 

towarzyskie, pisząc krótki e-mail, 
podaje podstawowe informacje o 
sobie. 

 Opisuje zdjęcie, używając 
podstawowych zwrotów, opowiada 
o wydarzeniach przedstawionych na 
zdjęciu. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące uzależnienia ubioru i 
stylu od sytuacji. 

 Opisuje swoje doświadczenia 
związane z modą. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Uczeń pisze e-mail, podając 
podstawowe informacje o swoim 
przyjacielu, wykorzystuje 
poznane słownictwo. 

 Odpowiada na pytania 
dotyczące cech charakteru 
innych ludzi. 

 Odpowiada na pytania związane 
ze zdjęciem. 

 Uczeń nawiązuje kontakty 
towarzyskie, pisząc e-mail, 

podaje informacje o sobie. 
 Opisuje zdjęcie, używając 

poznanych zwrotów, opisuje 
wydarzenia przedstawione na 
zdjęciu i krótko je opisuje. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

słownictwo. 
 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 

swoje opinie dotyczące 
uzależnienia ubioru i stylu od 
sytuacji. 

 Szczegółowo opisuje swoje 
doświadczenia związane z modą. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Uczeń pisze e-mail, podając 
podstawowe informacje o swoim 
przyjacielu, wykorzystuje poznane 
słownictwo. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania dotyczące cech 
charakteru innych ludzi. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciem. 

 Szczegółowo opisuje zdjęcie, 
opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych na zdjęciu i 
komentuje je. 

 Uczeń nawiązuje kontakty 
towarzyskie, pisząc e-mail, 
podaje szczegółowe informacje o 
sobie. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (Testing Programme). 

Rozdział 2: It’s just a game 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału It’s just a game: 
• dyscypliny sportowe 
• sprzęt sportowy, obiekty sportowe 
• sportowcy 
• cechy charakteru 
• sporty ekstremalne 
• współzawodnictwo w sporcie 
• zawody 

2. sposoby wyrażania przeszłości: czasy Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 
3. rzeczowniki i czasowniki złożone, rodziny wyrazów, czasowniki frazowe 
4. zwroty służące do wyrażania przeszłości 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 Wzorując się na podręczniku, 
wyraża opinie na temat sportów 
i sportowców. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
własne doświadczenia związane ze 
sportowymi wydarzeniami z życia. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w bardzo prostej formie 
wydarzenia z przeszłości w formie 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 Wyraża opinie na temat sportów 
i sportowców, posługując się 
podstawowym słownictwem. 

 W prostych zdaniach opisuje własne 
doświadczenia związane ze 
sportowymi wydarzeniami z życia. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w bardzo formie 
wydarzenia z przeszłości w formie 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Wyraża opinie na temat sportów 
i sportowców, posługując się 
poznanym słownictwem. 

 Opisuje własne doświadczenia 
związane ze sportowymi 
wydarzeniami z życia. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Relacjonuje wydarzenia 
z przeszłości w formie bloga. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie wyraża opinie na 

temat sportów i sportowców, 
posługując się poznanym 
słownictwem i konstrukcjami. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
opisuje własne doświadczenia 
związane ze sportowymi 
wydarzeniami z życia. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  
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bloga. 
 Bardzo prostymi zdaniami uzyskuje 

informacje od rozmówcy i wyraża 
opinie na temat wydarzeń 
z przeszłości. 

 Wzorując się na tekście 
z podręcznika, przekazuje 
informacje oraz wyraża emocje 
dotyczące zdarzeń z przeszłości w 
bardzo prostej formie pisemnej. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

bloga. 
 Prostymi zdaniami uzyskuje 

informacje od rozmówcy i wyraża 
opinie na temat wydarzeń  
z przeszłości. 

 Wzorując się na tekście 
z podręcznika, przekazuje 
informacje oraz wyraża emocje 
dotyczące zdarzeń z przeszłości 
w prostej formie pisemnej. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Uzyskuje informacje od 
rozmówcy i wyraża opinie na 
temat wydarzeń z przeszłości. 

 Przekazuje informacje oraz 
wyraża emocje dotyczące 
zdarzeń z przeszłości w formie 
pisemnej. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 

angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości w formie bloga. 

 Prowadząc swobodny dialog, 
uzyskuje informacje od rozmówcy 
i wyraża opinie dotyczące 
wydarzeń z przeszłości. 

 Przekazuje szczegółowe 
informacje oraz wyraża emocje 
dotyczące zdarzeń z przeszłości 
w formie pisemnej. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji. 
 Bezbłędnie dostosowuje styl 

wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (Testing Programme). 

Rozdział 3: On the go 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału On the go: 
• środki transportu 
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• podróżowanie 
• dzikie zwierzęta 
• podróżowanie w przeszłości 

2. porównanie czasów Past Simple i Present Perfect, 
3. użycie czasowników modalnych służących do wyrażania przewidywań 
4. użycie konstrukcji used to oraz would 
5. stosowanie wyrzutni w zdaniu 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
swoje doświadczenia związane z 
podróżowaniem. 

 Bardzo krótko, używając prostego 

słownictwa, opisuje sposoby 
poruszania się po dużym mieście. 

 Bardzo prostym językiem 
przedstawia wady i zalety różnych 
rozwiązań związanych z 
podróżowaniem. 

 Bardzo krótko opisuje różne formy 
wypoczynku. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 W bardzo prostych słowach opisuje 
zdjęcie. 

 Wzorując się na podręczniku, w 
bardzo prostej formie, pisze list, 
udzielając rad. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje swoje 
doświadczenia związane 
z podróżowaniem. 

 Krótko opisuje sposoby poruszania 

się po dużym mieście. 
 Prostym językiem przedstawia wady 

i zalety różnych rozwiązań 
związanych z podróżowaniem. 

 Krótko opisuje różne formy 
wypoczynku. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 W prostych słowach opisuje zdjęcie. 
 Wzorując się na podręczniku, w 

prostej formie, pisze list, udzielając 
rad. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Opisuje swoje doświadczenia 
związane z podróżowaniem. 

 Opisuje sposoby poruszania się 

po dużym mieście, wyraża 
swoje opinie. 

 Przedstawia wady i zalety 
różnych rozwiązań związanych z 
podróżowaniem i uzasadnia 
swoją opinię. 

 Opisuje różne formy 
wypoczynku. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Odpowiada na pytania związane 
ze zdjęciem. 

 W liście do kolegi prosi o radę 
i udziela rad, wyraża swoje 
emocje i przedstawia opinie. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

opisuje swoje doświadczenia 
związane z podróżowaniem. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
opisuje sposoby poruszania się po 

dużym mieście, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 

 Szczegółowo przedstawia wady i 
zalety różnych rozwiązań 
związanych z podróżowaniem i 
szczegółowo uzasadnia swoją 
opinię. 

 Szczegółowo opisuje różne formy 
wypoczynku, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat korzyści 
płynących z podróżowania. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciem. 

 Samodzielnie i szczegółowo prosi 
o radę i udziela rad, wyraża swoje 
emocje i przedstawia opinie 
w liście do kolegi. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
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 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

prezentację.  Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

charakterze. 
 Umiejętnie stosuje formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (Testing Programme). 

Rozdział 4: Eat, drink and be healthy 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Eat, drink and be healthy: 
• produkty spożywcze 
• antonimy służące do opisywania potraw 
• posiłki w restauracji 
• posiłki w restauracji 
• zdrowe odżywianie 
• diety 
• konkursy kulinarne 

2. czasy Future Continuous i Future Perfect 
3. pierwszy tryb warunkowy 
4. różne formy wyrażania przyszłości 
5. pytania pośrednie 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opowiada 

 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. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

opowiada o nawykach i 
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opowiada o nawykach i 
preferencjach żywieniowych. 

 Krótko opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych 
z gotowaniem, używając bardzo 
prostego słownictwa i popełniając 
liczne błędy. 

 Wyraża bardzo krótką opinię 
dotyczącą zdrowego odżywiania się. 

 Wyraża swoją opinię na temat 
restauracji, wzorując się na 
podręczniku. 

 Opisuje swoje plany związane z 
niedaleką przyszłością, wzorując się 
na podręczniku. 

 W bardzo prostych słowach opisuje 
co się dzieje z resztkami jedzenia w 
jego domu. 

 Bardzo prostymi zdaniami opisuje 

zdjęcie. 
 Wyraża opinie, używając bardzo 

prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Wzorując się na podręczniku, 
zamawia jedzenie w restauracji. 

 Wzorując się na tekście 
w podręczniku, w prostych 
zdaniach, planuje czynności. 

 Wzorując się na podręczniku, 
wyraża bardzo proste opinie. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Korzystając ze wzoru w 
podręczniku, pisze krótką 
odpowiedź dotyczącą oferty pracy w 
formie e-maila. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

o nawykach i preferencjach 
żywieniowych. 

 Prostymi zdaniami opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych 
z gotowaniem. 

 Wzorując się na podręczniku, 
wyraża proste opinie dotyczące 
zdrowego odżywiania się. 

 Wyraża swoją opinię na temat 
restauracji. 

 Opisuje swoje plany związane z 
niedaleką przyszłością, posługując 
się prostym językiem. 

 Krótko opisuje, co się dzieje z 
resztkami jedzenia w jego domu, 
przedstawia swoją opinię na temat 
marnowania jedzenia. 

 Krótko opisuje zdjęcie. 
 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 

nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Zamawia jedzenie w restauracji. 
 Wzorując się na tekście w 

podręczniku, planuje czynności. 
 Wyraża krótką opinię.  
 Zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Pisze krótką odpowiedź dotyczącą 
oferty pracy w formie e-maila. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Opowiada o nawykach 
i preferencjach żywieniowych. 

 Opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych 
z gotowaniem. 

 Wzorując się na wyrażeniach z 
podręcznika i używając 
własnych słów, wyraża swoje 
opinie dotyczące zdrowego 
odżywiania się. 

 Wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat restauracji. 

 Opisuje swoje plany związane z 
niedaleką przyszłością. 

 Opisuje, co się dzieje z 
resztkami jedzenia w jego 
domu, wyraża swoje opinie na 
temat marnowania jedzenia. 

 Opisuje zdjęcie. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę w restauracji, 
zamawia jedzenie. 

 Planuje czynności i stara się 
przekazać informacje. 

 Wyraża swoją opinię. 
 Zapisuje i przekazuje ustnie 

większość informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Odpowiada na ofertę pracy i 
uzyskuje potrzebne informacje. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 

preferencjach żywieniowych. 
 Szczegółowo opowiada o swoich 

doświadczeniach związanych 
z gotowaniem. 

 Wzorując się na wyrażeniach z 
podręcznika i używając własnych 
słów, wyraża swoje opinie 
dotyczące zdrowego odżywiania 
się. 

 Wyraża i szczegółowo uzasadnia 
swoją opinię na temat restauracji. 

 Szczegółowo opisuje swoje plany 
związane z niedaleką przyszłością. 

 Szczegółowo opisuje co się dzieje 
z resztkami jedzenia w jego 
domu, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat marnowania 
jedzenia i sposobów rozwiązania 
problemów. 

 Szczegółowo opisuje zdjęcie. 
 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 

swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę w restauracji, zamawia 
jedzenie, uzasadnia swój wybór. 

 Przekazuje kolegom informacje 
dotyczące zaplanowanych 
czynności. 

 Wyraża swoją szczegółową opinię.  
 Zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Odpowiada na ofertę pracy, 
uzyskuje niezbędne informacje, 
składa propozycje 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
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 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

przygotowaną prezentację. adekwatnie do sytuacji. 
 Bezbłędnie dostosowuje styl 

wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (Testing Programme). 

Uczeń rozwiązuje test semestralny (Testing Programme). 

Rozdział 5: Planet Earth 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Planet Earth: 
• świat przyrody  
• ochrona środowiska naturalnego 
• społeczeństwo 
• geografia 
• podróżowanie 
• nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
• klęski żywiołowe 

2. przedimki a/an/the lub brak przedimka 
3. zdania przydawkowe niedefiniujące 
4. kolokacje i rodziny wyrazów 
5. spójniki w zdaniach  

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach 

opowiada o zjawiskach 
geograficznych i organizmach 
endemicznych. 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opowiada 

o zjawiskach geograficznych i 
organizmach endemicznych. 

 Wzorując się na podręczniku, 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Opowiada o zjawiskach 
geograficznych i organizmach 
endemicznych na świecie i we 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

wyraża i uzasadnia opinię na 

temat zjawisk geograficznych i 
organizmów endemicznych na 
świecie i we własnym kraju. 
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 Wzorując się na podręczniku, w 
bardzo prostych zadaniach, 
przekazuje informacje o sposobach 
ochrony środowiska. 

 W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o klęskach żywiołowych. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Bardzo prostym językiem wyraża 
swoje preferencje dotyczące 
przedstawionych materiałów 
wizualnych. 

 Wzorując się na tekście w 
podręczniku, wyraża opinie 
dotyczące zagrożeń i ochrony 
środowiska. 

 Bardzo prostym językiem, wzorując 
się na podręczniku, wyraża opinie 

na temat zwierząt trzymanych w 
ogrodach zoologicznych. 

 Wzorując się na podręczniku, 
pisemnie wyraża w prosty sposób 
opinie dotyczące zagrożeń i ochrony 
środowiska. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

przekazuje informacje o sposobach 
ochrony środowiska. 

 W prostych zdaniach opowiada 
o klęskach żywiołowych. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Prostym językiem wyraża swoje 
preferencje dotyczące 
przedstawionych materiałów 
wizualnych. 

 Wyraża opinie dotyczące zagrożeń i 
ochrony środowiska. 

 Prostym językiem wyraża opinie na 
temat zwierząt trzymanych w 
ogrodach zoologicznych. 

 W prosty sposób pisemnie wyraża 
opinie dotyczące zagrożeń i ochrony 
środowiska. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

własnym kraju. 
 Przedstawia wady i zalety 

różnych rozwiązań i działań 
ekologicznych. 

 Opowiada o klęskach 
żywiołowych na świecie i we 
własnym kraju. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Opisuje zaprezentowany 
materiał wizualny, podaje 
argumenty przemawiające za 
wyborem lub odrzuceniem 
przedstawionych opcji. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące zagrożeń i ochrony 
środowiska. 

 Wyraża opinie dotyczące 

zwierząt żyjących w ogrodach 
zoologicznych. 

 Pisze rozprawkę, podając 
właściwe argumenty oraz 
stosując właściwą konstrukcję 
wypowiedzi. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Szczegółowo przedstawia wady i 
zalety różnych rozwiązań i działań 
ekologicznych. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
wyraża i uzasadnia opinię na 
temat klęsk żywiołowych na 
świecie i we własnym kraju. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Szczegółowo opisuje 
zaprezentowany materiał 
wizualny, podaje argumenty 
przemawiające za wyborem lub 
odrzuceniem przedstawionych 
opcji. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 

swoje opinie dotyczące zagrożeń i 
ochrony środowiska. 

 Wyraża i szczegółowo uzasadnia 
swoje opinie dotyczące trzymania 
zwierząt w ogrodach 
zoologicznych. 

 Samodzielnie pisze rozprawkę, 
podając właściwe argumenty oraz 
stosując właściwą konstrukcję 
wypowiedzi i używając poznanego 
słownictwa i konstrukcji. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (Testing Programme). 

Rozdział 6: Good health 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Good health: 
• części ciała 
• zdrowie i problemy zdrowotne 
• pierwsza pomoc 
• problemy ze snem 
• społeczeństwo 
• zawody medyczne 
• urazy, choroby i objawy 
• leczenie 
• akcje charytatywne 
• zdrowy tryb życia 

2. czasy narracyjne Past Simple i Present Perfect 
3. drugi tryb warunkowy 
4. wyrażenia wish/if only 
5. trzeci tryb warunkowy 
6. przysłówki wyrażające opinie  

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
sytuacje, w których może dojść do 
urazów. 

 Bardzo krótko opisuje sposoby 
udzielania pierwszej pomocy. 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje 
sytuacje, w których może dojść do 
urazów. 

 W prostych słowach opisuje 
sposoby udzielania pierwszej 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Wypowiada się na temat 
różnych chorób i urazów oraz 
sposobom zapobiegania i 
leczenia. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

wypowiada się na temat różnych 
chorób i urazów oraz sposobom 
zapobiegania i leczenia. 

 Szczegółowo opisuje sposoby 
udzielania pierwszej pomocy. 
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 Bardzo prostym językiem i wzorując 
się na podręczniku, opisuje 
zagadnienia związane z 
działalnością charytatywną. 

 Bardzo krótko opisuje plany 
zawodowe na przyszłość. 

 Bardzo prostymi zdaniami opisuje 
przebieg swojej choroby. 

 Wyraża bardzo krótką opinię na 
temat przyszłych zdarzeń. 

 Bardzo prostymi zdaniami udziela 
rady dotyczącej zdrowia. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze list formalny. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 

tekstów. 
 Sporadycznie stosuje zasady 

konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

pomocy. 
 Prostym językiem opisuje oraz 

wyraża swoje poglądy na temat 
działalności charytatywnej. 

 Krótko opisuje plany zawodowe na 
przyszłość. 

 Prostymi zdaniami opisuje przebieg 
swojej choroby. 

 Wyraża krótką opinię na temat 
przyszłych zdarzeń. 

 Prostymi zdaniami udziela rady 
dotyczącej zdrowia. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze list formalny. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
 Czasami i nie zawsze poprawnie 

stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Opisuje sposoby udzielania 
pierwszej pomocy. 

 Opisuje oraz wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy na temat 
działalności charytatywnej. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
poglądy na temat swojej 
przyszłości. 

 Przekazuje informacje na temat 
przebytych chorób, opisuje 
swoje doświadczenia. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Swobodnie wyraża poglądy na 
temat przyszłych zdarzeń. 

 Rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę dotyczącą zdrowia. 

 Korzystając z wyrażeń 

z podręcznika i swoich 
własnych, pisze list formalny. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Szczegółowo opisuje oraz wyraża 
i uzasadnia swoje poglądy na 
temat działalności charytatywnej. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy na temat swojej 
przyszłości. 

 Przekazuje informacje na temat 
przebytych chorób, opisuje swoje 
doświadczenia oraz opisuje swoje 
doświadczenia związane z 
pomaganiem innym ludziom. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Swobodnie i szczegółowo wyraża 
poglądy na temat przyszłych 
zdarzeń. 

 Wyraża szczegółową opinię 
dotyczącą zdrowia i radzenia 
sobie z problemami zdrowotnymi. 

 Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika i swoich własnych, 
samodzielnie pisze list formalny. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (Testing Programme). 

Rozdział 7: Entertain me 
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OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków 
językowych 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Entertain me: 
• rodzaje programów telewizyjnych 
• media i kultura 
• nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
• mówienie o znanych osobach 
• szkoła 
• czasowniki wprowadzające mowę zależną 
• przymiotniki opisujące cechy o dużym natężeniu 

2. mowa zależna 
3. czasowniki frazowe 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
ulubione rozrywki i media. 

 W bardzo prostych zdaniach 
przekazuje informacje o 
wydarzeniach kulturalnych. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Bardzo prostym językiem, 
popełniając liczne błędy, opisuje 
nowoczesne aplikacje związane ze 
sztuką. 

 W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o filmach zamieszczanych 
w internecie. 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje 
ulubione rozrywki i media. 

 W prostych zdaniach przekazuje 
informacje o wydarzeniach 
kulturalnych. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Prostym językiem wypowiada się na 
temat sztuki i nowoczesnych 
aplikacji związanych ze sztuką. 

 W prostych zdaniach opowiada o 
filmach zamieszczanych w 
internecie. 

 Prostymi zdaniami, wzorując się na 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Wyraża swoje opinie na temat 
ulubionych rozrywek i mediów. 

 Przekazuje informacje o 
wydarzeniach kulturalnych, 
wyraża opinie na temat sztuki. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Wypowiada się na temat sztuki i 
nowoczesnych aplikacji 
związanych ze sztuką. 

 Opisuje rozwój zjawiska 
pojawiania się filmów w sieci. 

 Relacjonuje wydarzenia z życia 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Wyraża i uzasadnia opinie na 

temat ulubionych rozrywek i 
mediów. 

 Szczegółowo przekazuje 
informacje o wydarzeniach 
kulturalnych, wyraża i uzasadnia 
opinie na temat sztuki. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Swobodnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat sztuki i 
nowoczesnych aplikacji 
związanych ze sztuką. 
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 Wzorując się na tekście 
w podręczniku, opowiada o życiu 
sławnej osoby. 

 Bardzo prostymi zdaniami, wzorując 
się na tekście z podręcznika, wyraża 
swoją opinię o wydarzeniu 
kulturalnym. 

 Wzorując się na tekście z 
podręcznika, pisze sprawozdanie 
z wydarzenia kulturalnego. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

tekście z podręcznika, opowiada o 
życiu sławnej osoby. 

 Prostymi zdaniami, wzorując się na 
tekście z podręcznika, wyraża swoją 
opinię o wydarzeniu kulturalnym. 

 Pisze sprawozdanie z wydarzenia 
kulturalnego, używając prostego 
języka. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

sławnych osób, używając mowy 
zależnej. 

 Uzyskuje i przekazuje 
informacje o wydarzeniu 
kulturalnym. 

 Relacjonuje wydarzenia 
kulturalne w formie 
sprawozdania. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Szczegółowo opisuje i komentuje 
rozwój zjawiska pojawiania się 
filmów w sieci. 

 Szczegółowo relacjonuje 
wydarzenia z życia sławnych 
osób, używając mowy zależnej. 

 Uzyskuje i przekazuje informacje 
o wydarzeniu kulturalnym, wyraża 
swoją opinię. 

 Szczegółowo relacjonuje 
wydarzenia kulturalne w formie 
sprawozdania. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 

nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (Testing Programme). 

Rozdział 8: Modern society 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Modern society: 
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• państwo i społeczeństwo 
• wymiar sprawiedliwości 
• elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych 
• osobowość i emocje 
• wartości cenione przez ludzi 
• przestępczość i system sprawiedliwości 
• społeczeństwo i jego członkowie 
• technologie informacyjno-komunikacyjne 
• człowiek 
• problemy społeczne 

2. przedrostki, słowotwórstwo 
3. strona bierna 
4. konstrukcja have something done 
5. spójniki 
6. zaimki zwrotne 
7. struktury emfatyczne 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 Korzystając z podręcznika, 
przekazuje podstawowe informacje 
dotyczące rodzajów przestępstw i 
zbrodni. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
cechy charakteru. 

 Bardzo prostymi zdaniami 
przedstawia fakty z życia 
codziennego. 

 Używając bardzo prostego języka, 
opisuje zasady korzystania z 
mediów społecznościowych i 
nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

 Używając bardzo prostego języka, 
opisuje przestępczość w swoim 
kraju. 

 Wyraża opinie na temat problemów 
społecznych, używając bardzo 
prostego języka oraz korzystając z 
tekstów w podręczniku. 

 Bardzo prostym językiem opisuje 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 Przekazuje proste informacje 
dotyczące rodzajów przestępstw i 
zbrodni. 

 W prostych zdaniach opisuje cechy 
charakteru. 

 Prostymi zdaniami przedstawia 
fakty z życia codziennego. 

 Używając prostego języka, wyraża 
opinie dotyczące korzystania z 
mediów społecznościowych i 
nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

 Używając prostego języka, opisuje 
przestępczość w swoim kraju. 

 Wyraża opinie na temat problemów 
społecznych, używając prostego 
języka. 

 Wyraża opinię ustnie i pisemnie, 
używając prostego języka oraz 
korzystając z tekstów w 
podręczniku. 

 Opisuje pracę wolontariuszy. 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Przekazuje informacje 
dotyczące rodzajów przestępstw 
i zbrodni. 

 Opisuje cechy charakteru 
cenione w społeczeństwie. 

 Przekazuje informacje o życiu 
codziennym, używając strony 
biernej. 

 Wyraża opinie dotyczące 
korzystania z mediów 
społecznościowych i 
nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

 Wyraża i uzasadnia opinie 
dotyczące przestępczości w 
swoim kraju. 

 Przedstawia wady i zalety 
różnych rozwiązań problemów 
społecznych. 

 Swobodnie wyraża opinię ustnie 
i pisemnie na dowolne tematy. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Przekazuje szczegółowe 

informacje dotyczące rodzajów 
przestępstw i zbrodni. 

 Wyraża opinię na temat cech 
charakteru cenionych w 
społeczeństwie. 

 Szczegółowo przekazuje 
informacje o życiu codziennym, 
używając strony biernej. 

 Wyraża i szczegółowo uzasadnia 
opinie dotyczące korzystania z 
mediów społecznościowych i 
nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

 Wyraża i uzasadnia opinie 
dotyczące przestępczości oraz 
problemów społecznych w swoim 
kraju i na świecie. 

 Wyraża szczegółowe opinie na 
temat różnych rozwiązań 
problemów społecznych. 

 Swobodnie wyraża opinię ustnie i 
pisemnie na dowolne tematy, 
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pracę wolontariuszy. 
 Wyraża opinię ustnie i pisemnie.  
 Zapisuje niewielką część informacji 

z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Szczegółowo opisuje pracę 
wolontariuszy. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

podając szczegółowe 
uzasadnienia. 

 Szczegółowo opisuje i wyraża 
opinię na temat pracy 
wolontariuszy. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 

przygotowaną prezentację. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (Testing Programme). 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (Testing Programme). 
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Focus 4 – plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

 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 

 zna i stosuje część 
wprowadzonych 
struktur 
gramatycznych 

 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 

 zna i stosuje większość 
wprowadzonych 
struktur gramatycznych 

 popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych w 
trudniejszych zadaniach 

 zna i stosuje 
większość 
wprowadzonych słów 
i wyrażeń 

 zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia 
 zna i stosuje 

wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

 popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne 

 zna i stosuje 
wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia 

 poprawnie je 

zapisuje i wymawia 
 zna i stosuje 

wszystkie 
wprowadzone 
struktury 
gramatyczne 

 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 

prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

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 
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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 

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 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 

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 
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Inne kryteria  zwykle nie 
okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem  

 zwykle 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 

 
 
Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.  
 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie 

wytycznych MEN. 
 
Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego 
nowożytnego.  
 

Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na stronie www.pearson.pl/testy, 
które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia 
ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). 
 
 Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 
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Rozdział 1: Live and learn 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Live and learn: 

• zagadnienia związane z edukacją 
• kierunki studiów, wymiana uczniowska 
• umiejętności i nawyki 
• techniki uczenia się i zapamiętywania informacji 
• talenty człowieka 
• funkcjonowanie mózgu 
• wygląd zewnętrzny 
• dane personalne 
• cechy charakteru, uczucia i emocje 
• umiejętności i zainteresowania 
• doświadczenie zawodowe 

2. czasy teraźniejsze 
3. czasowniki frazowe 
4. kolokacje 
5. czasy przeszłe i konstrukcja used to 
6. składnia czasowników 
7. język formalny i nieformalny 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Opisuje uczniów i nauczycieli, ich 
cechy charakteru, używając bardzo 
prostego słownictwa, popełnia liczne 
błędy. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 Opisuje uczniów i nauczycieli, ich 
cechy charakteru, używając bardzo 
prostego słownictwa. 

 W prostych zdaniach opisuje swoje 
doświadczenia związane z edukacją. 

 Krótko przedstawia swoje plany na 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Opisuje uczniów i nauczycieli, 
ich cechy charakteru, używając 
poznanego słownictwa. 

 Opisuje swoje doświadczenia 
związane z edukacją używając 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Szczegółowo i samodzielnie 

opisuje uczniów i nauczycieli, ich 
cechy charakteru, używając 
poznanego słownictwa. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
opisuje swoje doświadczenia 
związane z edukacją, używając 
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swoje doświadczenia związane z 
edukacją. 

 Bardzo krótko przedstawia swoje 
plany na przyszłość. 

 W prostych słowach przekazuje 
informacje i wyraża swoje opinie na 
temat edukacji i kierunków studiów. 

 W prostych słowach opisuje swoje 
preferencje, upodobania i 
przyzwyczajenia. 

 Używając bardzo prostych zwrotów i 
wzorując się na podręczniku 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z pamięcią i 
zapamiętywaniem informacji. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Przekazuje proste informacje i na 

temat ukrytych talentów, wzorując 
się na tekście z podręcznika. 

 Pisze krótkie CV i list motywacyjny, 
podając podstawowe informacje o 
sobie i korzystając ze wzoru w 
podręczniku. 

 Bardzo zdawkowo odpowiada na 
pytania dotyczące wymiany 
uczniowskiej. 

 Bardzo krótko opisuje zdjęcie, 
używając bardzo ograniczonego 
języka, krótko opowiada o 
wydarzeniach przedstawionych na 
zdjęciu. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi, nie 
zawsze adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 

przyszłość.  
 Krótko przekazuje informacje i 

wyraża swoje opinie na temat 
edukacji i kierunków studiów. 

 Krótko opisuje swoje preferencje, 
upodobania i przyzwyczajenia. 

 Używając prostych zwrotów 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z pamięcią i 
zapamiętywaniem informacji. 

 Uczeń pisze e-mail, podając 
podstawowe informacje o swoim 
przyjacielu. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Przekazuje proste informacje 
dotyczące ukrytych talentów. 

 Zdawkowo odpowiada na pytania 

dotyczące cech charakteru innych 
ludzi. 

 Krótko opisuje zdjęcie. 
 Pisze CV i list motywacyjny, podając 

podstawowe informacje o sobie. 
 Zdawkowo odpowiada na pytania 

dotyczące wymiany uczniowskiej. 
 Opisuje zdjęcie, używając 

podstawowych zwrotów, opowiada 
o wydarzeniach przedstawionych na 
zdjęciu. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 

poznanych zwrotów. 
 Przedstawia swoje plany na 

przyszłość używając poznanego 
słownictwa. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
oraz przekazuje informacje na 
temat edukacji i kierunków 
studiów. 

 Opisuje swoje preferencje, 
upodobania i przyzwyczajenia. 

 Opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
pamięcią i zapamiętywaniem 
informacji. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące ukrytych 

talentów. 
 Odpowiada na pytania 

dotyczące cech charakteru 
innych ludzi. 

 Opisuje zdjęcia i odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciem. 

 Uczeń pisze CV i list 
motywacyjny, podaje informacje 
o sobie, przekazuje informacje 
na temat doświadczenia 
zawodowego i swoich 
preferencji. 

 Przekazuje informacje 
dotyczące wymiany 
uczniowskiej, wyraża swoje 
opinie. 

 Opisuje zdjęcie, używając 
poznanych zwrotów, opisuje 
wydarzenia przedstawione na 
zdjęciu i krótko je opisuje. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

poznanych zwrotów i konstrukcji. 
 Szczegółowo przedstawia swoje 

plany na przyszłość stosując 
poznane słownictwo. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie dotyczące edukacji i 
kierunków studiów. 

 Szczegółowo opisuje swoje 
preferencje, upodobania i 
przyzwyczajenia. 

 Szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
pamięcią i zapamiętywaniem 
informacji. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Przekazuje szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia 
dotyczące ukrytych talentów, 
korzystając z własnych 
doświadczeń. 

 Pisze CV i list motywacyjny, 
podaje szczegółowe informacje o 
sobie, przekazuje informacje na 
temat doświadczenia zawodowego 
i swoich preferencji zawodowych, 
wykorzystuje poznane 
słownictwo. 

 Przekazuje szczegółowe 
informacje dotyczące wymiany 
uczniowskiej, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady organizowania wymian 
uczniowskich. 

 Szczegółowo opisuje zdjęcia i 
wyczerpująco odpowiada na 
pytania dotyczące cech 
charakteru innych ludzi. 

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciem. 
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wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 
 Wzorując się na podręczniku i 

posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Szczegółowo opisuje zdjęcie, 
opowiada o wydarzeniach 
przedstawionych na zdjęciu i 
komentuje je. 

 Uczeń nawiązuje kontakty 
towarzyskie, pisząc e-mail, 
podaje szczegółowe informacje o 
sobie. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (Testing Programme). 

Rozdział 2: Human nature 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Human nature: 
• cechy charakteru 
• życie prywatne, ważne wydarzenia 
• uczucia i emocje, trudności dorastania 
• rodzaje książek 
• cechy charakteru, upodobania 
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• życie w rodzinie 
• zawody 

2. przymiotniki złożone 
3. czasy Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous  - relacjonowanie wydarzeń z przeszłości 
4. przyimki 
5. zdania podrzędne definiujące 
6. kolokacje 
7. zdania imiesłowowe 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
cechy osobowości. 

 Wzorując się na podręczniku, 

relacjonuje w bardzo prostej formie 
wydarzenia z przeszłości. 

 Wzorując się na podręczniku i 
używając bardzo prostego języka 
opisuje historię miłosną. 

 Bardzo krótko opisuje zdjęcia, 
używając bardzo ograniczonego 
języka, krótko opowiada o 
wydarzeniach przedstawionych na 
zdjęciu. 

 Wzorując się na podręczniku, 
wyraża opinie na temat bohaterów 
tekstu. 

 Bardzo prostymi zdaniami wyraża 
opinie na temat pozycji dziecka w 
rodzinie, przedstawia zalety i wady 
bycia pierworodnym dzieckiem 
wzorując się na tekście z 
podręcznika. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w bardzo prostej formie 
swój niezapomniany dzień w formie 
anegdoty. 

 Wzorując się na podręczniku, 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje cechy 
osobowości. 

 Wzorując się na podręczniku, 

relacjonuje w prostej formie 
wydarzenia z przeszłości. 

 Używając prostego języka opisuje 
historię miłosną. 

 Opisuje zdjęcia, używając 
podstawowych zwrotów, opowiada 
o wydarzeniach przedstawionych na 
zdjęciu. 

 Wyraża opinie na temat bohaterów 
tekstu, posługując się 
podstawowym słownictwem. 

 Prostymi zdaniami wyraża opinie na 
temat pozycji dziecka w rodzinie, 
przedstawia zalety i wady bycia 
pierworodnym dzieckiem 
korzystając z informacji zawartych 
w tekście. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Wzorując się na podręczniku, 
relacjonuje w prostej formie swój 
niezapomniany dzień w formie 
anegdoty. 

 Wzorując się na podręczniku, 
opisuje w prostej formie problemy 
dojrzewania w formie artykułu. 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Opisuje cechy osobowości swoje 
i innych ludzi. 

 Relacjonuje wydarzenia 
z przeszłości. 

 Opisuje wymyśloną przez siebie 
historię miłosną. 

 Opisuje zdjęcia, używając 
poznanych zwrotów, wyciąga 
wnioski na podstawie zdjęć. 

 Wyraża opinie na temat 
bohaterów tekstu, posługując 
się poznanym słownictwem. 

 Uzyskuje informacje od 
rozmówcy i wyraża opinie na 
temat wydarzeń z przeszłości. 

 Wyraża opinie na temat pozycji 
dziecka w rodzinie, przedstawia 
zalety i wady bycia 
pierworodnym dzieckiem. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Relacjonuje swój niezapomniany 
dzień w formie anegdoty. 

 Opisuje problemy dojrzewania w 
formie artykułu. 

 Przekazuje informacje oraz 
wyraża emocje dotyczące 
wydarzeń przedstawionych na 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

opisuje cechy osobowości swoje i 
innych ludzi. 

 Samodzielnie i szczegółowo 

relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości. 

 Samodzielnie opisuje wymyśloną 
przez siebie historię miłosną 
posługując się poznanym 
słownictwem i konstrukcjami. 

 Szczegółowo opisuje zdjęcia, 
używając poznanych zwrotów i 
konstrukcji, samodzielnie wyciąga 
wnioski na podstawie zdjęć. 

 Samodzielnie wyraża opinie na 
temat bohaterów tekstu, 
posługując się poznanym 
słownictwem i konstrukcjami. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób na temat 
pozycji dziecka w rodzinie, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje przedstawia wady 
bycia pierworodnym dzieckiem. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
relacjonuje swój niezapomniany 
dzień w formie anegdoty. 
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opisuje w bardzo prostej formie 
problemy dojrzewania w formie 
artykułu. 

 Bardzo prostymi zdaniami uzyskuje 
informacje od rozmówcy i wyraża 
opinie na temat wydarzeń 
przedstawionych na zdjęciach. 

 Wzorując się na tekście 
z podręcznika, przekazuje 
informacje oraz wyraża emocje 
dotyczące konfliktów nastolatków z 
ich rodzicami w formie bardzo 
prostego artykułu. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Prostymi zdaniami uzyskuje 
informacje od rozmówcy i wyraża 
opinie na temat wydarzeń 
przedstawionych na zdjęciach. 

 Wzorując się na tekście 
z podręcznika, przekazuje 
informacje oraz wyraża emocje 
dotyczące konfliktów nastolatków z 
ich rodzicami w formie prostego 
artykułu. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

zdjęciach. 
 Przekazuje informacje oraz 

wyraża emocje dotyczące 
konfliktów nastolatków z ich 
rodzicami w formie artykułu. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
opisuje problemy nastolatków w 
formie artykułu. 

 Swobodnie wyraża opinie 
dotyczące wydarzeń 
przedstawionych na zdjęciach. 

 Przekazuje szczegółowe 
informacje oraz wyraża emocje 
dotyczące konfliktów nastolatków 
z ich rodzicami w formie artykułu. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (Testing Programme). 

Rozdział 3: Living spaces 

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: 
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wypowiedziach: 

 1. słownictwo z rozdziału Living spaces: 
• miejsce zamieszkania, życie w mieście 
• podróżowanie 
• domy przyszłości 
• styl życia 
• popularne miejsca ze znanych filmów 

2. kolokacje z rzeczownikami 
3. przyimki opisujące położenie 
4. sposoby wyrażania przyszłości 
5. czas Future Perfect Continuous 
6. idiomy 
7. określenia ilości z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi 
8. określniki both, each, every, all, whole, another, other, others, each other, one another 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje  
okolicę, miejsce zamieszkania i duże 
miasto. 

 Bardzo krótko, używając prostego 
słownictwa, wyraża swoje opinie na 
temat życia miejskiego. 

 Bardzo prostym językiem 
przedstawia wady i zalety różnych 
rozwiązań stosowanych w miastach. 

 Bardzo prostym językiem wyraża 
swoje opinie i przypuszczenia 
dotyczące zdarzeń z przyszłości. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
swój pokój oraz wybrany dom 
przyszłości.   

 Bardzo krótko opisuje popularne 
miejsca ze znanych filmów. 

 Bardzo prostym językiem, 
korzystając z podręcznika, 
przedstawia zalety i wady 
mieszkania z rodzicami w czasie 
studiów w formie rozprawki za i 
przeciw. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje  
okolicę, miejsce zamieszkania i 
duże miasto. 

 Krótko wyraża swoje opinie na 
temat życia miejskiego. 

 Prostym językiem przedstawia wady 
i zalety różnych rozwiązań 
stosowanych w miastach. 

 Prostym językiem wyraża swoje 
opinie i przypuszczenia dotyczące 
zdarzeń z przyszłości. 

 W prostych zdaniach opisuje swój 
pokój oraz wybrany dom 
przyszłości. 

 Krótko opisuje popularne miejsca ze 
znanych filmów. 

 Wzorując się na tekście z 
podręcznika przedstawia zalety i 
wady mieszkania z rodzicami w 
czasie studiów w formie rozprawki 
za i przeciw. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Opisuje  okolicę, miejsce 
zamieszkania i duże miasto. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat życia miejskiego. 

 Przedstawia wady i zalety 
różnych rozwiązań stosowanych 
w miastach i uzasadnia swoją 
opinię. 

 Wyraża swoje opinie i 
przypuszczenia dotyczące 
zdarzeń z przyszłości. 

 Opisuje swój pokój i pokoje 
swoich znajomych oraz wybrany 
dom przyszłości. 

 Opisuje popularne miejsca ze 
znanych filmów, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat atrakcji turystycznych. 

 Przedstawia zalety i wady 
mieszkania z rodzicami w czasie 
studiów w formie rozprawki za i 
przeciw. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

opisuje  okolicę, miejsce 
zamieszkania i duże miasto. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat życia miejskiego. 

 Szczegółowo przedstawia wady i 
zalety różnych rozwiązań 
stosowanych w miastach i 
szczegółowo uzasadnia swoją 
opinię. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i przypuszczenia 
dotyczące zdarzeń z przyszłości. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
opisuje swój pokój i pokoje 
swoich znajomych oraz wybrany 
dom przyszłości.  

 Szczegółowo opisuje popularne 
miejsca ze znanych filmów, 
wyraża i szczegółowo uzasadnia 
swoją opinię na temat atrakcji 
turystycznych. 

 Szczegółowo przedstawia zalety i 
wady mieszkania z rodzicami w 
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prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 W bardzo prostych słowach opisuje 
zdjęcie. 

 Wzorując się na podręczniku, w 
bardzo prostej formie, pisze 
rozprawkę. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 

posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 W prostych słowach opisuje zdjęcie. 
 Wzorując się na podręczniku, w 

prostej formie, pisze rozprawkę. 
 Zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Odpowiada na pytania związane 
ze zdjęciem. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

czasie studiów w formie rozprawki 
za i przeciw, stosuje poznane 
słownictwo i właściwe 
konstrukcje. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Wyczerpująco odpowiada na 
pytania związane ze zdjęciem. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji. 
 Bezbłędnie dostosowuje styl 

wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (Testing Programme). 

Rozdział 4: Shopping around 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Shopping around: 
• zakupy i usługi 
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• życie rodzinne, problemy nastolatków 
• zarabianie, oszczędzanie i wydawanie pieniędzy 
• konflikty i problemy, udzielanie rad 

2. czasowniki frazowe 
3. pytania rozłączne i pytania typu 'reply questions' 
4. konstrukcje z czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym i przeszłym 
5. stopniowanie przymiotników 
6. zwroty wyrażające modalność 
7. wyrażanie przyczyny i skutku 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
swoje nawyki związane z zakupami 

oraz polskie firmy odzieżowe. 
 W bardzo prostych słowach  

przekazuje informacje dotyczące 
rozsądnego robienia zakupów. 

 Opisuje swoje plany związane z 
niedaleką przyszłością, wzorując się 
na podręczniku. 

 Wyraża bardzo krótką opinię 
dotyczącą kupowania używanych 
przedmiotów. 

 Wyraża swoje poglądy na temat 
zarabiania i wydawania pieniędzy, 
wzorując się na podręczniku. 

 W bardzo prostych słowach opisuje 
wydarzenia z przeszłości i 
teraźniejszości oraz przedstawia 
sposób postępowania korzystając z 
podręcznika. 

 Krótko opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych 
z zakupami,  używając bardzo 
prostego słownictwa i popełniając 
liczne błędy. 

 Bardzo prostymi zdaniami opisuje 
ulotki i zdjęcia. 

 Wyraża opinie dotyczące robienia 
zakupów używając bardzo prostego 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje swoje 
nawyki związane z zakupami oraz 

polskie firmy odzieżowe. 
 Krótko przekazuje informacje 

dotyczące rozsądnego robienia 
zakupów. 

 Opisuje swoje plany związane z 
niedaleką przyszłością, posługując 
się prostym językiem. 

 Wzorując się na podręczniku, 
wyraża proste opinie dotyczące 
kupowania używanych 
przedmiotów. 

 Wyraża swoje poglądy na temat 
zarabiania i wydawania pieniędzy. 

 Prostymi zdaniami opisuje 
wydarzenia z przeszłości i 
teraźniejszości oraz przedstawia 
sposób postępowania. 

 Krótko opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych 
z zakupami,  używając prostego 
słownictwa 

 Krótko opisuje ulotki i zdjęcia. 
 Wyraża swoje opinie dotyczące 

robienia zakupów, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Wzorując się na tekście w 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Opisuje swoje nawyki związane 

z zakupami oraz polskie firmy 
odzieżowe. 

 Przekazuje informacje 
dotyczące rozsądnego robienia 
zakupów. 

 Opisuje swoje plany związane z 
niedaleką przyszłością. 

 Wzorując się na wyrażeniach z 
podręcznika i używając 
własnych słów, wyraża swoje 
opinie dotyczące kupowania 
używanych przedmiotów. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
poglądy na temat zarabiania i 
wydawania pieniędzy. 

 Opisuje opisuje wydarzenia z 
przeszłości i teraźniejszości oraz 
przedstawia sposób 
postępowania. 

 Opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych 
z zakupami. 

 Opisuje ulotki i zdjęcia. 
 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 

dotyczące robienia zakupów, 
zgadza się lub nie z opiniami 
innych osób. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

opisuje swoje nawyki związane z 
zakupami oraz polskie firmy 

odzieżowe. 
 Przekazuje szczegółowe 

informacje dotyczące rozsądnego 
robienia zakupów. 

 Szczegółowo opisuje swoje plany 
związane z niedaleką przyszłością. 

 Wzorując się na wyrażeniach z 
podręcznika i używając własnych 
słów, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie dotyczące kupowania 
używanych przedmiotów. 

 Wyraża i szczegółowo uzasadnia 
swoje poglądy na temat 
zarabiania i wydawania pieniędzy. 

 Szczegółowo opisuje wydarzenia z 
przeszłości i teraźniejszości oraz 
przedstawia sposób 
postępowania. 

 Szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych 
z zakupami. 

 Szczegółowo opisuje ulotki i 
zdjęcia. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie dotyczące robienia 
zakupów, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 



 

12 
 

języka i popełniając liczne błędy. 
 Wzorując się na tekście 

w podręczniku, w prostych zdaniach 
opisuje swoje upodobania związane 
z oszczędzaniem i wydawaniem 
pieniędzy 

 Wzorując się na podręczniku, 
wyraża bardzo proste opinie. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Korzystając ze wzoru w 
podręczniku, pisze krótką skargę 
formie listu formalnego. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji. 
 Czasami dostosowuje styl 

wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 
 Wzorując się na podręczniku i 

posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

podręczniku opisuje swoje 
upodobania związane z 
oszczędzaniem i wydawaniem 
pieniędzy. 

 Wyraża krótką opinię. 
 Zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Pisze krótką skargę w formie listu 
formalnego, posługując się prostym 
słownictwem. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Opisuje swoje upodobania 
związane z oszczędzaniem i 
wydawaniem pieniędzy. 

 Wyraża swoją opinię. 
 Zapisuje i przekazuje ustnie 

większość informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Opisuje niemiłą sytuację oraz 
składa pisemną skargę stosując 
zasady konstruowania listu 
formalnego. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Szczegółowo opisuje swoje 
upodobania związane z 
oszczędzaniem i wydawaniem 
pieniędzy. 

 Wyraża swoją szczegółową opinię. 
 Zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Szczegółowo opisuje niemiłą 
sytuację oraz składa pisemną 
skargę stosując zasady 
konstruowania listu formalnego. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji. 
 Bezbłędnie dostosowuje styl 

wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 
 W interesujący i poprawny sposób 

przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (Testing Programme). 

Uczeń rozwiązuje test semestralny (Testing Programme). 

Rozdział 5: Off to work 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Off to work: 
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• zatrudnienie  
• praca zawodowa 
• dalsza edukacja 
• konflikty i problemy 
• aplikacje służące kontaktom społecznym 
• nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 

2. czasowniki frazowe 
3. tworzenie przymiotników od rzeczowników 
4. mowa zależna 
5. czasowniki wykorzystywane do przytaczania wypowiedzi w mowie zależnej 
6. trzyczęściowe czasowniki frazowe 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
wybrane zawody i warunki pracy. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o swoich 
doświadczeniach. 

 Bardzo prostym językiem wyraża 
swoje opinie dotyczące przyszłości 
wybranych zawodów. 

 Wzorując się na podręczniku, w 
bardzo prostych zadaniach opisuje 
zainteresowania i predyspozycje 
zawodowe. 

 Bardzo prostym językiem, wzorując 
się na podręczniku, przedstawia 
sposób postępowania w sytuacji 
problemowej. 

 Wzorując się na tekście w 
podręczniku, przedstawia zalety i 
wady niekorzystania z mediów 
społecznościowych. 

 Wzorując się na podręczniku, w 
bardzo prostych zadaniach opisuje 
konsekwencje wyborów 
dokonywanych przez młodzież. 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje 
wybrane zawody i warunki pracy. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 W prostych zdaniach opowiada 
o swoich doświadczeniach. 

 Prostym językiem wyraża swoje 
opinie dotyczące przyszłości 
wybranych zawodów. 

 Wzorując się na podręczniku, 
opisuje zainteresowania i 
predyspozycje zawodowe i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
wyboru kariery. 

 Prostym językiem przedstawia 
sposób postępowania w sytuacji 
problemowej. 

 Prostym językiem przedstawia 
zalety i wady niekorzystania z 
mediów społecznościowych. 

 Wzorując się na podręczniku, 
opisuje konsekwencje wyborów 
dokonywanych przez młodzież. 

 Wyraża opinie dotyczące nauki i 
doświadczenia zawodowego. 

 W prosty sposób pisemnie wyraża 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 

i słuchanie. 
 Opisuje wybrane zawody i 

warunki pracy oraz opowiada o 
właściwym zarządzaniu czasem. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Opowiada o swoich 
doświadczeniach. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące przyszłości 
wybranych zawodów. 

 Opisuje zainteresowania i 
predyspozycje zawodowe oraz 
uzasadnia swoje opinie na 
temat wyboru kariery. 

 Przedstawia sposób 
postępowania w sytuacji 
problemowej. 

 Przedstawia wady i zalety 
niekorzystania z mediów 
społecznościowych. 

 Opisuje konsekwencje wyborów 
dokonywanych przez młodzież. 

 Wyraża i uzasadnia opinie 
dotyczące nauki i doświadczenia 
zawodowego. 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

opisuje wybrane zawody i warunki 
pracy oraz opowiada o właściwym 
zarządzaniu czasem. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje poglądy, zgadza się lub nie 
z opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o swoich 
doświadczeniach i komentuje je. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie dotyczące przyszłości 
wybranych zawodów. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
opisuje zainteresowania i 
predyspozycje zawodowe oraz 
uzasadnia swoje opinie na temat 
wyboru kariery. 

 Szczegółowo przedstawia sposób 
postępowania w sytuacji 
problemowej i proponuje sposoby 
rozwiązania problemów. 

 Szczegółowo przedstawia wady i 
zalety niekorzystania z mediów 
społecznościowych, uzasadnia 
swoje opinie. 
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 Bardzo prostym językiem, wzorując 
się na podręczniku, wyraża opinie 
na temat nauki i doświadczenia 
zawodowego. 

 Wzorując się na podręczniku, 
pisemnie wyraża w prosty sposób 
opinie dotyczące nauki i 
doświadczenia zawodowego. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

opinie dotyczące nauki i 
doświadczenia zawodowego. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

 Pisze rozprawkę, podając 
właściwe argumenty oraz 
stosując właściwą konstrukcję 
wypowiedzi. 

 Opisuje zaprezentowany 
materiał wizualny, podaje 
argumenty przemawiające za 
wyborem lub odrzuceniem 
przedstawionych opcji. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 

sytuacji i odbiorcy. 
 Przedstawia publicznie w języku 

angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Samodzielnie i szczegółowo 
opisuje konsekwencje wyborów 
dokonywanych przez młodzież. 

 Wyraża i szczegółowo uzasadnia 
swoje opinie dotyczące nauki i 
doświadczenia zawodowego. 

 Samodzielnie pisze rozprawkę, 
podając właściwe argumenty oraz 
stosując właściwą konstrukcję 
wypowiedzi i używając poznanego 
słownictwa i konstrukcji. 

 Szczegółowo opisuje 
zaprezentowany materiał 
wizualny, podaje argumenty 
przemawiające za wyborem lub 
odrzuceniem przedstawionych 
opcji. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
 Zawsze stosuje poznane zasady 

konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (Testing Programme). 

Rozdział 6: A matter of fact 

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. 
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 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: 

 1. słownictwo z rozdziału A matter of fact: 
• media  
• rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji 
• edukacja 
• sztuka uliczna 
• postawy społeczne 
• problemy  zdrowotne związane z nowoczesnymi technologiami 
• korzystanie z nowoczesnych urządzeń i technologii 
• życie sławnych ludzi 
• problemy etyczne 
• popularne seriale telewizyjne 

2. kolokacje 

3. tworzenie przysłówków od przymiotników 
4. zdania w trybie warunkowym ze spójnikami i wyrażeniami alternatywnymi do if 
5. inwersja 
6. akcent w wyrazach 
7. czasy narracyjne do opisywania wydarzeń 
8. zdania warunkowe mieszane typu pierwszego i drugiego 
9. zwroty przysłówkowe do wyrażania opinii 
10. rzeczowniki i przymiotniki złożone  

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
swoje upodobania dotyczące 
korzystania z mediów. 

 Wyraża bardzo krótką opinię na 
temat prawdziwości prezentowanych 
wiadomości. 

 Bardzo krótko opisuje sztukę 
uliczną. 

 Bardzo prostym językiem i wzorując 
się na podręczniku, opisuje swoje 
doświadczenia  związane z 
nowoczesnymi technologiami. 

 Wyraża bardzo krótką opinię na 
temat korzystania ze smartfonów i 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje swoje 
upodobania dotyczące korzystania z 
mediów. 

 Wyraża krótką opinię na temat 
prawdziwości prezentowanych 
wiadomości. 

 W prostych słowach opisuje sztukę 
uliczną. 

 Prostym językiem opisuje oraz 
wyraża swoje poglądy na temat 
swoich doświadczeniach związanych 
z nowoczesnymi technologiami. 

 Wyraża krótką opinię na temat 
korzystania ze smartfonów i 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie 
i słuchanie. 

 Wypowiada się na temat swoich 
upodobań dotyczących 
korzystania z mediów. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat prawdziwości 
prezentowanych wiadomości. 

 Opisuje sztukę uliczną. 
 Opisuje oraz wyraża i uzasadnia 

swoje poglądy na temat swoich 
doświadczeniach związanych z 
nowoczesnymi technologiami. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat korzystania ze 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Samodzielnie i szczegółowo 

wypowiada się na temat swoich 
upodobań dotyczących 
korzystania z mediów. 

 Szczegółowo opisuje oraz wyraża 
i uzasadnia swoje opinie na temat 
prawdziwości prezentowanych 
wiadomości. 

 Szczegółowo opisuje sztukę 
uliczną. 

 Szczegółowo opisuje oraz wyraża 
i uzasadnia swoje poglądy na 
temat swoich doświadczeniach 
związanych z nowoczesnymi 
technologiami. 
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problemów zdrowotnych związanych 
z nowoczesnymi technologiami. 

 Bardzo prostymi zdaniami 
przekazuje informacje na temat 
hipotetycznych sytuacji. 

 Wyraża bardzo krótką opinię 
dotyczącą problemów etycznych. 

 Bardzo prostym językiem opisuje 
pracę prezentera wiadomości. 

 Wyraża bardzo krótką opinię 
dotyczącą popularnych seriali 
telewizyjnych. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze artykuł. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 

tekstów. 
 Sporadycznie stosuje zasady 

konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

problemów zdrowotnych 
związanych z nowoczesnymi 
technologiami. 

 Prostymi zdaniami przekazuje 
informacje na temat hipotetycznych 
sytuacji. 

 Wyraża krótką opinię dotyczącą 
problemów etycznych. 

 Prostym językiem opisuje pracę 
prezentera wiadomości. 

 Wyraża krótką opinię dotyczącą 
popularnych seriali telewizyjnych. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze artykuł. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
 Czasami i nie zawsze poprawnie 

stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

smartfonów i problemów 
zdrowotnych związanych z 
nowoczesnymi technologiami. 

 Przekazuje informacje na temat 
hipotetycznych sytuacji. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące problemów 
etycznych. 

 Opisuje pracę prezentera 
wiadomości. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące popularnych seriali 
telewizyjnych. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Swobodnie wyraża poglądy. 
 Korzystając z wyrażeń 

z podręcznika i swoich 

własnych, pisze artykuł. 
 Zapisuje i przekazuje ustnie 

większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Szczegółowo opisuje oraz wyraża 
i uzasadnia swoje opinie na temat 
korzystania ze smartfonów i 
problemów zdrowotnych 
związanych z nowoczesnymi 
technologiami. 

 Przekazuje szczegółowe  
informacje na temat 
hipotetycznych sytuacji. 

 Szczegółowo opisuje oraz wyraża 
i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące problemów etycznych. 

 Szczegółowo opisuje pracę 
prezentera wiadomości. 

 Szczegółowo opisuje oraz wyraża 
i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące popularnych seriali 
telewizyjnych. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 

swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Swobodnie i szczegółowo wyraża 
poglądy. 

 Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika i swoich własnych, 
samodzielnie pisze artykuł. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 W interesujący i poprawny sposób 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (Testing Programme). 

Rozdział 7: It's not rocket science! 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału It's not rocket science!: 
• ludzie nauki 
• odkrycia naukowe, wynalazki 
• nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
• twórcy i ich dzieła 
• problemy z nowoczesnymi technologiami 
• współczesna wiedza medyczna 
• sztuczna inteligencja 
• nauka i technika 

2. przyimki po czasownikach i rzeczownikach 
3. strona bierna z czasownikami modalnymi 
4. tworzenie przymiotników i przysłówków od rzeczowników 
5. tworzenie czasowników i przymiotników od rzeczowników 
6. akcent wyrazowy 
7. strona bierna 
8. czasy narracyjne 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
naukowców. 

 Używając bardzo prostego języka i 
popełniając liczne błędy wyraża 
swoje opinie na temat kobiet 

naukowców. 
 Używając bardzo prostego języka i 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje 
naukowców i przedstawia fakty z 
ich życia. 

 Wyraża swoje opinie na temat 
kobiet naukowców. 

 Wyraża swoje opinie na temat 
korzystania z nowoczesnych 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Opisuje naukowców i 
przedstawia fakty z ich życia. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat kobiet naukowców. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat korzystania z 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Szczegółowo opisuje naukowców i 

przedstawia szczegółowe fakty z 
ich życia. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat kobiet 
naukowców. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat korzystania 
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popełniając liczne błędy wyraża 
swoje opinie na temat korzystania z 
nowoczesnych technologii. 

 Bardzo prostym językiem, 
popełniając liczne błędy, opowiada o 
swoich doświadczeniach z 
technologiami. 

 Używając bardzo prostego języka i 
popełniając liczne błędy wyraża 
swoje opinie na temat zdrowia. 

 Używając bardzo prostego języka i 
popełniając liczne błędy wyraża 
swoje opinie na temat odkryć 
matematycznych, wynalazków i 
korzystania z nowoczesnych 
technologii. 

 W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o sztucznej inteligencji. 

 W bardzo prostych zdaniach 

przedstawia plany dotyczące 
organizacji festiwalu naukowego. 

 W bardzo prostych zdaniach 
przedstawia zalety i wady 
korzystania z technologii. 

 Wzorując się na tekście z 
podręcznika, pisze list formalny. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 

technologii. 
 W prostych zdaniach opowiada o 

swoich doświadczeniach z 
technologiami. 

 Wyraża swoje opinie na temat 
zdrowia. 

 Wyraża swoje opinie na temat 
odkryć matematycznych, 
wynalazków i korzystania z 
nowoczesnych technologii. 

 W prostych zdaniach opowiada o 
sztucznej inteligencji. 

 W prostych zdaniach przekazuje 
plany dotyczące organizacji 
festiwalu naukowego. 

 Prostym językiem przedstawia 
zalety i wady korzystania z 
technologii. 

 Pisze list formalny, używając 

prostego języka. 
 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 

nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

nowoczesnych technologii. 
 Opowiada o swoich 

doświadczeniach i problemach z 
technologiami. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat zdrowia. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
na temat odkryć 
matematycznych, wynalazków i 
korzystania z nowoczesnych 
technologii. 

 Wypowiada się na temat 
sztucznej inteligencji. 

 Przekazuje plany dotyczące 
organizacji festiwalu 
naukowego. 

 Przedstawia zalety i wady 
korzystania z technologii. 

 Pisze list formalny posługując 

się właściwymi konstrukcjami i 
odpowiednim językiem 
formalnym, ustosunkowuje się 
do innych opinii. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

z nowoczesnych technologii. 
 Szczegółowo opowiada o swoich 

doświadczeniach i problemach z 
technologiami. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat zdrowia. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat odkryć 
matematycznych, wynalazków i 
korzystania z nowoczesnych 
technologii. 

 Swobodnie i szczegółowo 
wypowiada się na temat sztucznej 
inteligencji. 

 Przekazuje szczegółowe plany 
dotyczące organizacji festiwalu 
naukowego. 

 Szczegółowo przedstawia zalety i 
wady korzystania z technologii. 

 Pisze list formalny posługując się 
różnorodnymi konstrukcjami i 
odpowiednim językiem 
formalnym, ustosunkowuje się do 
innych opinii. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

przygotowaną prezentację. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (Testing Programme). 

Rozdział 8: Costing the earth 

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: 

 1. słownictwo z rozdziału Costing the earth: 
• środowisko naturalne 

• życie prywatne 
• inteligentne zwierzęta 
• warunki atmosferyczne, pogoda, klęski żywiołowe 
• ekstremalne warunki pogodowe 
• naturalne cuda przyrody 
• ochrona środowiska naturalnego 
• świat przyrody 

2. wyrażanie życzeń i żalu – konstrukcje wish, if only, it’s time, would rather 
3. słowotwórstwo 
4. różnica w wymowie i znaczeniu słów z długimi i krótkimi samogłoskami 
5. czasy narracyjne w recenzjach 
6. zdania rozszczepione 
7. inwersja 
8. przedrostki 
9. spójniki 

 

UMIEJĘTNOŚCI  Częściowo poprawnie reaguje na 
niektóre polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
plakat. 

 W bardzo prostych zdaniach 
przekazuje fakty dotyczące 

 Częściowo poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

 W prostych zdaniach opisuje plakat. 
 W prostych zdaniach przekazuje 

fakty dotyczące niszczenia 
środowiska naturalnego. 

 Na ogół poprawnie reaguje na 
polecenia. 

 W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

 Opisuje plakat wyrażając swoje 
opinie na jego temat. 

 Przekazuje fakty dotyczące 

 Poprawnie reaguje na polecenia. 
 Poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 
 Szczegółowo opisuje plakat 

wyrażając swoje opinie na jego 
temat. 

 Przekazuje szczegółowe fakty 
dotyczące niszczenia środowiska 
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niszczenia środowiska naturalnego. 
 Bardzo prostym językiem, 

popełniając liczne błędy, opisuje 
idealne i najgorsze wakacje. 

 Używając bardzo prostego języka i 
popełniając liczne błędy wyraża 
swoje opinie dotyczące zwierząt i 
ich zachowań. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
warunki atmosferyczne w swoim 
kraju i zjawiska pogodowe. 

 W bardzo prostych zdaniach 
opowiada o filmach. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
naturalne cuda przyrody. 

 W bardzo prostych zdaniach opisuje 
wybrany park narodowy. 

 Wzorując się na tekście z 
podręcznika, pisze list formalny. 

 Wyraża opinie, używając bardzo 
prostego języka i popełniając liczne 
błędy. 

 Zapisuje niewielką część informacji 
z przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Sporadycznie stosuje zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Czasami stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Czasami dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Wzorując się na podręczniku i 
posługując się bardzo prostym 
językiem, przedstawia publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

 Prostym językiem wypowiada się na 
temat idealnych i najgorszych 
wakacji. 

 Wyraża swoje opinie dotyczące 
zwierząt i ich zachowań. 

 W prostych zdaniach opisuje 
warunki atmosferyczne w swoim 
kraju i zjawiska pogodowe. 

 W prostych zdaniach opowiada o 
filmach. 

 W prostych zdaniach opisuje 
naturalne cuda przyrody. 

 W prostych zdaniach opisuje 
wybrany park narodowy. 

 Pisze list formalny, używając 
prostego języka. 

 Wyraża swoje opinie, zgadza się lub 
nie z opiniami innych osób, 
używając prostego języka. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Czasami i nie zawsze poprawnie 
stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Zazwyczaj stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 

 Zazwyczaj dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

 Posługując się prostym językiem, 
przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej przygotowaną 
prezentację. 

niszczenia środowiska 
naturalnego. 

 Wypowiada się na temat 
idealnych i najgorszych wakacji, 
wyraża uczucia z nimi związane. 

 Wyraża i uzasadnia swoje opinie 
dotyczące zwierząt, ich 
zachowań i ochrony. 

 Opisuje warunki atmosferyczne 
w swoim kraju, opisuje 
ekstremalne zjawiska 
pogodowe. 

 Wyraża swoje opinie na temat 
ulubionych filmów i mediów. 

 Opisuje naturalne cuda 
przyrody, przedstawia fakty na 
ich temat. 

 Opisuje wybrany park narodowy 
i działania służące ochronie tego 

terenu. 
 Pisze list formalny posługując 

się właściwymi konstrukcjami i 
odpowiednim językiem 
formalnym, ustosunkowuje się 
do innych opinii. 

 Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

 Stosuje zasady konstruowania 
tekstów o różnym charakterze. 

 Stosuje formalny i nieformalny 
styl wypowiedzi adekwatnie do 
sytuacji. 

 Dostosowuje styl wypowiedzi do 
sytuacji i odbiorcy. 

 Przedstawia publicznie w języku 
angielskim wcześniej 
przygotowaną prezentację. 

naturalnego. 
 Swobodnie i szczegółowo 

wypowiada się na temat idealnych 
i najgorszych wakacji, wyraża 
uczucia z nimi związane. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie dotyczące zwierząt, 
ich zachowań i ochrony. 

 Szczegółowo opisuje warunki 
atmosferyczne w swoim kraju, 
opisuje ekstremalne zjawiska 
pogodowe. 

 Wyraża i uzasadnia opinie na 
temat ulubionych filmów i 
mediów. 

 Szczegółowo opisuje naturalne 
cuda przyrody, przedstawia 
interesujące fakty na ich temat. 

 Szczegółowo opisuje wybrany 

park narodowy i działania służące 
ochronie tego terenu. 

 Pisze list formalny posługując się 
różnorodnymi konstrukcjami i 
odpowiednim językiem 
formalnym, ustosunkowuje się do 
innych opinii. 

 Szczegółowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub nie z 
opiniami innych osób, 
wykorzystując właściwe 
konstrukcje.  

 Szczegółowo relacjonuje 
wydarzenia kulturalne w formie 
sprawozdania. 

 Zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 Zawsze stosuje poznane zasady 
konstruowania tekstów o różnym 
charakterze. 

 Umiejętnie stosuje formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi 
adekwatnie do sytuacji. 
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 Bezbłędnie dostosowuje styl 
wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy. 

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

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (Testing Programme). 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (Testing Programme). 
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HighNote 2 – plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

 

 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. 

Uczeń: 
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. 

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

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

Uczeń: 
zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, poprawnie je 
zapisuje i wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne,  
popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie, rozumie 
ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.  
zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
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 

Uczeń: 
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. 

Uczeń: 
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. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
informacje, wypowiedzi 
są płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
spójne, stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
popełnia sporadyczne 
błędy. 
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komunikację. 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. 

Uczeń: 
czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje najprostsze 
pytania, które 

wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
na nie odpowiada. 

Uczeń: 
zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada 
na większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich. 

Uczeń: 
zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi 
w prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje pytania i na nie 
odpowiada. 

Uczeń: 
poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 

na nie odpowiada. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Inne kryteria Uczeń: 
zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem, 
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, rzadko 
jest aktywny na lekcji, 
często nie jest 
przygotowany do zajęć,  
często nie odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, czasami jest 
aktywny na lekcji, zwykle 
jest przygotowany do 
zajęć, zwykle odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
bardzo aktywny na 
lekcji, jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

 
Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.  

 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie 
wytycznych MEN. 
 
Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego 
nowożytnego.  
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Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na stronie www.pearson.pl/testy, 
które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia 
ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). 
 
 Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 
 

Rozdział 1: Close to you 

 
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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
3. słownictwo z działu życie rodzinne i towarzyskie 
4. czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous  
5. pytania ogólne i szczegółowe w czasach teraźniejszych 
6. zaimki zwrotne 
7. zaimki nieokreślone 
8. pytania echo dla wyrażenia zainteresowania 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na czytanie. 
– Z pomocą nauczyciela opowiada, co 
lubi fotografować i jak udostępnia 
zdjęcia przyjaciołom i rodzinie. 
– Popełniając liczne błędy, wypowiada 
się na temat wyjątkowych okazji 
przedstawionych w blogu Lea. 
– Korzystając z podręcznika, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
liczne błędy. 
– Zdawkowo porównuje wesela w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat przyjaźni. 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– W prostych zdaniach opowiada, co 
lubi fotografować i jak udostępnia 
zdjęcia przyjaciołom i rodzinie. 
– Częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat wyjątkowych okazji 
przedstawionych w blogu Lea. 
– Korzystając z podręcznika, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Częściowo poprawnie porównuje 
wesela w Wielkiej Brytanii i w Polsce. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanego słownictwa 
opowiada, co lubi fotografować i jak 
udostępnia zdjęcia przyjaciołom i 
rodzinie. 
– Na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat wyjątkowych okazji 
przedstawionych w blogu Lea. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Na ogół poprawnie porównuje wesela 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Poprawnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanego słownictwa 
szczegółowo opowiada, co lubi 
fotografować i jak udostępnia zdjęcia 
przyjaciołom i rodzinie. 
– Bezbłędnie wypowiada się na temat 
wyjątkowych okazji przedstawionych 
w blogu Lea. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Samodzielnie porównuje wesela w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce. 
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– Korzystając z podręcznika, zgadza 
się lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opisuje swoją rodzinę i 
porównuje ją z rodziną kolegi / 
koleżanki, popełniając liczne błędy. 
– Stara się opisać cechy charakteru 
osób, które lubi i których nie lubi, 
popełniając liczne błędy. 
– Z pomocą nauczyciela wypowiada 
się na temat uczenia się języków 
obcych; mówi, jakie języki obce zna i 
jakich języków obcych chciałby się 
nauczyć. 
– Korzystając z podręcznika i pomocy 

nauczyciela, wyraża zainteresowanie. 
– Bardzo prostymi słowami wypowiada 
się na temat programów wymiany 
uczniów, opowiada o organizowaniu 
wizyty gościa podczas wymiany 
uczniów. 
– Korzystając z podręcznika, pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
danych personalnych, swojego miasta, 
przyjaciół. 
– Popełniając błędy, opisuje zdjęcie, 
używając poznanych konstrukcji. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając liczne błędy, 
pisze krótki e-mail do kolegi / 
koleżanki, przedstawia się, podaje 
dane personalne, opisuje swoje 
zainteresowania, opisuje swoją 
rodzinę, miejsce zamieszkania, styl 
życia. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze krótki e-mail do 
kolegi / koleżanki, wyraża 
podziękowania i emocje, podaje 
informacje o sobie i swoich 
zainteresowaniach, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

– Prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat przyjaźni. 
– Korzystając z podręcznika, zgadza 
się lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje swoją rodzinę i porównuje ją z 
rodziną kolegi / koleżanki. 
– Zdawkowo opisuje cechy charakteru 
osób, które lubi i których nie lubi. 
– Częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat uczenia się języków obcych; 
mówi, jakie języki obce zna i jakich 
języków obcych chciałby się nauczyć. 
– Używając niektórych z poznanych 
konstrukcji, wyraża zainteresowanie. 

– Prostymi słowami wypowiada się na 
temat programów wymiany uczniów, 
opowiada o organizowaniu wizyty 
gościa podczas wymiany uczniów. 
– Korzystając z prostych konstrukcji, 
pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące danych personalnych, 
swojego miasta, przyjaciół. 
– Częściowo poprawnie opisuje 
zdjęcie, używając poznanych 
konstrukcji. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, na ogół bezbłędnie pisze 
e-mail do kolegi / koleżanki, 
przedstawia się, podaje dane 
personalne, opisuje swoje 
zainteresowania, opisuje swoją 
rodzinę, miejsce zamieszkania, styl 
życia. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze e-mail do kolegi / 
koleżanki, wyraża podziękowania i 
emocje, podaje informacje o sobie i 
swoich zainteresowaniach popełniając 
liczne błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
niektóre informacje z przeczytanych i 

w Wielkiej Brytanii i w Polsce. 
– Przy pomocy poznanego słownictwa 
wypowiada się na temat przyjaźni. 
– Na ogół poprawnie zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych uczestników 
dyskusji. 
– W większości bezbłędnie opisuje 
swoją rodzinę i porównuje ją z rodziną 
kolegi / koleżanki. 
– Przy pomocy poznanego słownictwa 
opisuje cechy charakteru osób, które 
lubi i których nie lubi. 
– Na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat uczenia się języków obcych; 
mówi, jakie języki obce zna i jakich 
języków obcych chciałby się nauczyć. 

– Używając poznanych konstrukcji, 
wyraża zainteresowanie. 
– Korzystając z poznanego słownictwa, 
wypowiada się na temat programów 
wymiany uczniów, opowiada o 
organizowaniu wizyty gościa podczas 
wymiany uczniów. 
– Korzystając z poznanego słownictwa i 
wyrażeń z podręcznika, pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
danych personalnych, swojego miasta, 
przyjaciół. 
– Poprawnie opisuje zdjęcie, używając 
poznanych konstrukcji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika, 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze e-mail do kolegi / koleżanki, 
przedstawia się, podaje dane 
personalne, opisuje swoje 
zainteresowania, opisuje swoją 
rodzinę, miejsce zamieszkania, styl 
życia. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, pisze e-mail do 
kolegi / koleżanki, wyraża 
podziękowania i emocje, podaje 
informacje o sobie i swoich 

– Przy pomocy poznanego słownictwa 
wypowiada się na temat przyjaźni. 
– Bezbłędnie zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji. 
– Samodzielnie i szczegółowo opisuje 
swoją rodzinę i porównuje ją z 
rodziną kolegi / koleżanki. 
– Przy pomocy poznanego słownictwa 
opisuje cechy charakteru osób, które 
lubi i których nie lubi. 
– Bezbłędnie wypowiada się na temat 
uczenia się języków obcych; mówi, 
jakie języki obce zna i jakich języków 
obcych chciałby się nauczyć. 
– Używając poznanych konstrukcji, 

wyraża zainteresowanie. 
– Korzystając z poznanego 
słownictwa, samodzielnie wypowiada 
się na temat programów wymiany 
uczniów, opowiada o organizowaniu 
wizyty gościa podczas wymiany 
uczniów. 
– Korzystając z poznanego 
słownictwa i znanych mu wyrażeń, 
pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące danych personalnych, 
swojego miasta, przyjaciół. 
– Szczegółowo opisuje zdjęcie, 
używając poznanych konstrukcji. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika i swoich własnych, 
bezbłędnie pisze e-mail do kolegi / 
koleżanki, przedstawia się, podaje 
dane personalne, opisuje swoje 
zainteresowania, opisuje swoją 
rodzinę, miejsce zamieszkania, styl 
życia. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika i swoich własnych, pisze 
e-mail do kolegi / koleżanki, wyraża 
podziękowania i emocje, podaje 
informacje o sobie i swoich 
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– Zapisuje niewielką część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

wysłuchanych tekstów. zainteresowaniach, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

zainteresowaniach. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
szczegółowo informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1. 

Rozdział 2: Learn to play 

 
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: 

1. słownictwo z działu sport 
2. czas Past Simple oraz konstrukcja used to 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie. 
– Prostymi zdaniami opisuje fotografię 
i wypowiada się na temat osób 
przedstawionych na fotografiach, 
popełniając liczne błędy. 
– Używając bardzo prostych 
konstrukcji, opisuje czynności, 
uczucia. 
– Z pomocą nauczyciela wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z podręcznika, zgadza 
się lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji, popełniając 
liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami, korzystając z 
podręcznika, opowiada o swoich 
planach na przyszłość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Prostymi zdaniami opisuje fotografię 
i wypowiada się na temat osób 
przedstawionych na fotografiach. 
– Używając prostych konstrukcji, 
opisuje czynności, uczucia. 
– Na ogół poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Częściowo bezbłędnie zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
swoich planach na przyszłość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat tego, co robił i 
czego nie robił w szkole podstawowej. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie. 
– Poprawnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanego słownictwa 
opisuje fotografię i wypowiada się na 
temat osób przedstawionych na 
fotografiach. 
– Używając poznanych konstrukcji, 
opisuje czynności, uczucia. 
– W większości poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– W większości bezbłędnie zgadza się 
lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o swoich planach na 
przyszłość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat tego, co robił i 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Szczegółowo i samodzielnie opisuje 
fotografię i wypowiada się na temat 
osób przedstawionych na 
fotografiach. 
– Używając poznanych konstrukcji, 
szczegółowo opisuje czynności, 
uczucia. 
– Poprawnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Bezbłędnie zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
opowiada o swoich planach na 
przyszłość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
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na temat tego, co robił i czego nie 
robił w szkole podstawowej. 
– Zdawkowo, z pomocą nauczyciela 
podaje ogólne informacje na temat 
najstarszych i najbardziej znanych 
uniwersytetach na świecie. 
– Z pomocą nauczyciela pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
znanych osób. 
– Prostymi zdaniami zdawkowo 
opisuje swoją ulubioną drużynę 
sportową. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
korzystając z podręcznika, opowiada o 
sytuacji, w której ktoś go oszukał. 
– Korzystając z podręcznika, wyraża 

pewność i przypuszczenie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
dotyczącej przepraszania, popełniając 
bardzo liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, pisze krótką 
biografię osoby, która go 
zainspirowała, opisuje wydarzenia i 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Popełniając liczne błędy, pisze krótką 
biografię członka swojej rodziny, 
opisuje wydarzenia i czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
przeprasza, składa obietnice, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami, z pomocą 
nauczyciela, opowiada o swoich 
doświadczeniach z przedstawianiem 
prezentacji. 
– Z trudem współpracuje w grupie i 
przygotowuje krótką prezentację na 
wybrany temat. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie niektóre 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

najstarszych i najbardziej znanych 
uniwersytetach na świecie. 
– Częściowo bezbłędnie pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
znanych osób. 
– Prostymi zdaniami opisuje swoją 
ulubioną drużynę sportową. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o sytuacji, w której ktoś go 
oszukał. 
– Prostymi zdaniami wyraża pewność i 
przypuszczenie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie dotyczącej przepraszania, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 

podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze biografię osoby, która go 
zainspirowała, opisuje wydarzenia i 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze biografię członka swojej rodziny, 
opisuje wydarzenia i czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, przeprasza, składa 
obietnice, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
swoich doświadczeniach z 
przedstawianiem prezentacji. 
– Stara się współpracować w grupie i 
przygotowuje krótką prezentację na 
wybrany temat. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

czego nie robił w szkole podstawowej, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół poprawnie opowiada o 
najstarszych i najbardziej znanych 
uniwersytetach na świecie. 
– Na ogół bezbłędnie pyta i odpowiada 
na pytania dotyczące znanych osób. 
– Przy pomocy poznanego słownictwa 
opisuje swoją ulubioną drużynę 
sportową. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o sytuacji, w której ktoś go 
oszukał. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża pewność i przypuszczenie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 

rozmowie dotyczącej przepraszania, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze biografię osoby, która 
go zainspirowała, opisuje wydarzenia i 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze biografię członka 
swojej rodziny, opisuje wydarzenia i 
czynności, wyraża i uzasadnia opinie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, przeprasza, składa 
obietnice, popełniając nieliczne błędy. 
– Korzystając z poznanego słownictwa i 
konstrukcji gramatycznych, opowiada 
o swoich doświadczeniach z 
przedstawianiem prezentacji, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie współpracuje w 
grupie i przygotowuje krótką 
prezentację na wybrany temat. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

na temat tego, co robił i czego nie 
robił w szkole podstawowej. 
– Szczegółowo opowiada o 
najstarszych i najbardziej znanych 
uniwersytetach na świecie. 
– Bezbłędnie pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące znanych osób. 
– Samodzielnie i szczegółowo opisuje 
swoją ulubioną drużynę sportową. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
opowiada o sytuacji, w której ktoś go 
oszukał. 
– Samodzielnie i bezbłędnie wyraża 
pewność i przypuszczenie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
dotyczącej przepraszania. 

– Bezbłędnie pisze biografię osoby, 
która go zainspirowała, opisuje 
wydarzenia i czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Bezbłędnie pisze biografię członka 
swojej rodziny, opisuje wydarzenia i 
czynności, wyraża i uzasadnia opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
przeprasza, składa obietnice. 
– Korzystając z poznanego 
słownictwa i złożonych konstrukcji 
gramatycznych, bezbłędnie opowiada 
o swoich doświadczeniach z 
przedstawianiem prezentacji. 
– Aktywnie współpracuje w grupie i 
przygotowuje krótką prezentację na 
wybrany temat. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 
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Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2. 

Rozdział 3: Far from home 

 
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: 

1. słownictwo z działu życie prywatne 
2. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka 
3. słownictwo z działu elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka 
4. porównanie czasów Past Continuous i Past Simple  
5. zaimki względne 
6. użycie konstrukcji used to  

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z pomocą nauczyciela opowiada, co 
zwykle robi podczas wakacji. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada o magicznych 
momentach, których doświadczył 
podczas wyjazdów wakacyjnych, 
popełniając liczne błędy. 
– Bardzo prostymi zdaniami opowiada 
o środkach transportu w swojej 
okolicy. 
– Przy użyciu podstawowych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
preferencje dotyczące ofert 
wakacyjnych, popełniając liczne błędy. 
– Wzorując się na podręczniku, 
opowiada o wakacjach z przeszłości. 
– Bardzo prostymi zdaniami opowiada 
o turystach odwiedzających jego kraj. 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Częściowo bezbłędnie opowiada, co 
zwykle robi podczas wakacji. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o magicznych momentach, 
których doświadczył podczas 
wyjazdów wakacyjnych. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
środkach transportu w swojej okolicy. 
– Przy użyciu prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje 
dotyczące ofert wakacyjnych. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
wakacjach z przeszłości. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
turystach odwiedzających jego kraj. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Poprawnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Na ogół bezbłędnie opowiada, co 
zwykle robi podczas wakacji. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o magicznych momentach, 
których doświadczył podczas wyjazdów 
wakacyjnych. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o środkach transportu w 
swojej okolicy. 
– Przy użyciu poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje 
dotyczące ofert wakacyjnych. 
– Na ogół poprawnie opowiada o 
wakacjach z przeszłości. 
– Korzystając z poznanego słownictwa, 
opowiada o turystach odwiedzających 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Bezbłędnie opowiada, co zwykle 
robi podczas wakacji. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opowiada o magicznych 
momentach, których doświadczył 
podczas wyjazdów wakacyjnych. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o środkach transportu w 
swojej okolicy. 
– Przy użyciu złożonych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje 
dotyczące ofert wakacyjnych. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
o wakacjach z przeszłości. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
o turystach odwiedzających jego kraj. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
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– Z trudem uczestniczyć w rozmowie, 
prosi o informacje i ich udziela, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
– Wyraża intencje, korzystając z 
bardzo prostych konstrukcji. 
– Bardzo zdawkowo opisuje, co wie na 
temat Anglii, podaje niektóre 
interesujące fakty dotyczące jego 
kraju, popełniając liczne błędy. 
– Wzorując się na podręczniku, 
opowiada o swoich doświadczeniach i 
preferencjach związanych z 
podróżowaniem. 
– Bardzo prostymi zdaniami opisuje 
problem, który napotkał podczas 
podróżowania, popełniając bardzo 

liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat podróżowania i 
krajów, które chciałby odwiedzić, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat akcji charytatywnej. 
– Bardzo prostymi zdaniami, wzorując 
się na podręczniku, opisuje 
ekscytującą / niebezpieczną / trudną 
podróż, którą odbył, popełniając liczne 
błędy. 
– Korzystając z podręcznika, opisuje 
czynności i uczucia, popełniając liczne 
błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze krótki wpis na 
blogu, opisuje miejsca oraz swoje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię, udziela porad, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze, popełniając dość 
liczne błędy, krótki wpis na blogu, 
opisuje miejsce, które odwiedził 
podczas wakacji, opisuje czynności, 

rozmowie, prosi o informacje i ich 
udziela, popełniając dość liczne błędy. 
– Wyraża intencje, korzystając z 
bardzo prostych konstrukcji. 
– Częściowo poprawnie opisuje, co 
wie na temat Anglii, podaje niektóre 
interesujące fakty dotyczące jego 
kraju. 
– Częściowo bezbłędnie opowiada o 
swoich doświadczeniach i 
preferencjach związanych z 
podróżowaniem. 
– Prostymi zdaniami opisuje problem, 
który napotkał podczas podróżowania, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat podróżowania i krajów, które 
chciałby odwiedzić, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat akcji 
charytatywnej. 
– Prostymi zdaniami opisuje 
ekscytującą / niebezpieczną / trudną 
podróż, którą odbył, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opisuje 
czynności i uczucia. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, opisuje miejsca 
oraz swoje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, udziela porad. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, opisuje miejsce, 
które odwiedził podczas wakacji, 
opisuje czynności, problem, który 
napotkał, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, na temat planów na 

jego kraj. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, prosi o informacje i ich 
udziela, popełniając nieliczne błędy. 
– Wyraża intencje, korzystając z 
poznanych konstrukcji. 
– Na ogół poprawnie opisuje, co wie na 
temat Anglii, podaje interesujące fakty 
dotyczące jego kraju. 
– Na ogół bezbłędnie opowiada o 
swoich doświadczeniach i preferencjach 
związanych z podróżowaniem. 
– Korzystając z poznanego słownictwa i 
konstrukcji zdaniowych, opisuje 
problem, który napotkał podczas 
podróżowania, popełniając nieliczne 

błędy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat podróżowania i krajów, które 
chciałby odwiedzić, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat akcji 
charytatywnej. 
– Prostymi zdaniami opisuje 
ekscytującą / niebezpieczną / trudną 
podróż, którą odbył, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół poprawnie opisuje czynności 
i uczucia. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, opisuje miejsca 
oraz swoje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię, udziela porad. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, opisuje miejsce, 
które odwiedził podczas wakacji, 
opisuje czynności, problem, który 
napotkał, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 

bezbłędnie prosi o informacje i ich 
udziela. 
– Samodzielnie wyraża intencje, 
korzystając z poznanych konstrukcji. 
– Poprawnie i szczegółowo opisuje, co 
wie na temat Anglii, podaje 
interesujące fakty dotyczące jego 
kraju. 
– Bezbłędnie opowiada o swoich 
doświadczeniach i preferencjach 
związanych z podróżowaniem. 
– Korzystając z poznanego 
słownictwa i konstrukcji zdaniowych, 
bezbłędnie opisuje problem, który 
napotkał podczas podróżowania. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 

bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat podróżowania i 
krajów, które chciałby odwiedzić. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat akcji charytatywnej. 
– Samodzielnie i szczegółowo opisuje 
ekscytującą / niebezpieczną / trudną 
podróż, którą odbył. 
– Bezbłędnie opisuje czynności i 
uczucia. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika i swoich własnych, 
bezbłędnie pisze wpis na blogu, 
opisuje miejsca oraz swoje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
swoją opinię, udziela porad. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika i swoich własnych, 
bezbłędnie pisze wpis na blogu, 
opisuje miejsce, które odwiedził 
podczas wakacji, opisuje czynności, 
problem, który napotkał, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
na temat planów na weekend, 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje. 
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problem, który napotkał, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
na temat planów na weekend, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
popełniając liczne błędy. 
– Z pomocą nauczyciela przedstawia w 
logicznym porządku argumenty za i 
przeciw, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zgadza się lub kwestionuje 
zdanie innych, popełniając liczne 
błędy. 
– Zapisuje i przekazuje niewielką 
część informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 

weekend, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przedstawia w 
logicznym porządku argumenty za i 
przeciw. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
zgadza się lub kwestionuje zdanie 
innych, popełniając dość liczne błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, na temat planów na 
weekend, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przedstawia w 
logicznym porządku argumenty za i 
przeciw. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
zgadza się lub kwestionuje zdanie 
innych, popełniając nieliczne błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

– Bezbłędnie przedstawia w 
logicznym porządku argumenty za i 
przeciw. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie zgadza się lub kwestionuje 
zdanie innych. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3. 

Rozdział 4: A good buy 

 
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: 

1. słownictwo z działu żywienie 
2. słownictwo z działu zakupy i usługi 
3. stopień wyższy i najwyższy przymiotników 
4. określniki ilościowe 
5. przedimki nieokreślone i określone 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Bardzo prostymi zdaniami opowiada 
o swoim ulubionym rodzaju czekolady, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 

– Na ogół poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Korzystając ze zdań złożonych 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
Poprawnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Korzystając ze zdań złożonych, 
szczegółowo opowiada o swoim 
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upodobania, popełniając liczne błędy. 
– Z trudem współpracuje w grupie, 
pyta o informacje na temat ulubionej 
przekąski i ich udziela. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat najlepszego / najgorszego 
posiłku, który zjadł w minionym 
tygodniu, popełniając liczne błędy. 
– Bardzo prostymi zdaniami krótko 
opowiada o swoim typowym 
śniadaniu: o której godzinie, co i gdzie 
je. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat produktów spożywczych, 
które lubi i których nie lubi, 
popełniając liczne błędy. 

– Prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, krótko opowiada o 
najdziwniejszym / największym 
śniadaniu, które zna. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
dotyczącej kupowania artykułów 
spożywczych na imprezę, popełnia 
liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami, z pomocą 
nauczyciela, wypowiada się na temat 
robienia zakupów, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionych sklepów i 
robienia zakupów, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji i z 
pomocą nauczyciela zdawkowo wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
popełniając liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami, korzystając z 
podręcznika, bardzo krótko opisuje 
sklep, w którym robi zakupy. 
– Krótko opisuje fotografie, 
popełniając błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
krótko przedstawia zalety i wady 

swoim ulubionym rodzaju czekolady, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania. 
– Stara się aktywnie współpracować w 
grupie, pyta o informacje na temat 
ulubionej przekąski i ich udziela. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat najlepszego / 
najgorszego posiłku, który zjadł w 
minionym tygodniu, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
swoim typowym śniadaniu: o której 
godzinie, co i gdzie je. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat produktów 

spożywczych, które lubi i których nie 
lubi. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
najdziwniejszym / największym 
śniadaniu, które zna. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie dotyczącej kupowania 
artykułów spożywczych na imprezę. 
– Prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat robienia zakupów, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ulubionych 
sklepów i robienia zakupów. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Prostymi zdaniami krótko opisuje 
sklep, w którym robi zakupy. 
– Częściowo bezbłędnie opisuje 
fotografie. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań. 
– Prostymi zdaniami wyraża pewność i 
przypuszczenie. 

opowiada o swoim ulubionym rodzaju 
czekolady, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania. 
– Na ogół aktywnie współpracuje w 
grupie, pyta o informacje na temat 
ulubionej przekąski i ich udziela. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat najlepszego / 
najgorszego posiłku, który zjadł w 
minionym tygodniu, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o swoim typowym śniadaniu: 
o której godzinie, co i gdzie je. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat produktów 

spożywczych, które lubi i których nie 
lubi. 
– Na ogół poprawnie opowiada o 
najdziwniejszym / największym 
śniadaniu, które zna. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie dotyczącej kupowania 
artykułów spożywczych na imprezę. 
– Prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat robienia zakupów, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ulubionych sklepów 
i robienia zakupów. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje sklep, w którym robi zakupy. 
– Na ogół bezbłędnie opisuje 
fotografie. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
wyraża pewność i przypuszczenie. 

ulubionym rodzaju czekolady, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania. 
– Aktywnie współpracuje w grupie, 
pyta o informacje na temat ulubionej 
przekąski i ich udziela. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat najlepszego / najgorszego 
posiłku, który zjadł w minionym 
tygodniu. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
opowiada o swoim typowym 
śniadaniu: o której godzinie, co i 
gdzie je. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat produktów spożywczych, 

które lubi i których nie lubi. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
o najdziwniejszym / największym 
śniadaniu, które zna. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
dotyczącej kupowania artykułów 
spożywczych na imprezę. 
– Samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat robienia 
zakupów. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat ulubionych sklepów i 
robienia zakupów. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opisuje sklep, w którym 
robi zakupy. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
fotografie. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
wyraża pewność i przypuszczenie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
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różnych rozwiązań. 
– Prostymi zdaniami, korzystając z 
podręcznika, krótko wyraża pewność i 
przypuszczenie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ubrań, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i preferencje, popełniając 
liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat robienia zakupów, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinię rozmówcy, zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji, popełniając 
liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami krótko wyraża i 

uzasadnia swoją opinię na temat 
filmików prezentujących 
rozpakowywanie nowych produktów. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
podczas której zgłasza reklamację, 
uzyskuje i przekazuje niektóre 
informacje, stosuje formy 
grzecznościowe, prowadzi proste 
negocjacje, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża 
emocje, popełniając liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, pisze krótkie formalne 
zgłoszenie reklamacji, opisuje 
czynności, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, prowadzi 
proste negocjacje, wyraża emocje, 
wyraża prośby, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat uatrakcyjnienia kawiarni dla 
młodych ludzi, popełniając liczne 
błędy. 
– Bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
krótko uzasadnia swoje opinie na 
temat różnych sposobów 

– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ubrań, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat robienia zakupów, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinię rozmówcy, zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
filmików prezentujących 
rozpakowywanie nowych produktów. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 

rozmowie, podczas której zgłasza 
reklamację, uzyskuje i przekazuje 
informacje, stosuje formy 
grzecznościowe, prowadzi proste 
negocjacje, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża 
emocje, popełniając dość liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze formalne zgłoszenie reklamacji, 
opisuje czynności, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
prowadzi proste negocjacje, wyraża 
emocje, wyraża prośby.. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat uatrakcyjnienia 
kawiarni dla młodych ludzi, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
różnych sposobów reklamowania 
produktów, opowiada o swoich 
doświadczeniach z kupowaniem 
produktów reklamowanych, wpływu 
reklam na kupowanie produktów, 
popełniając dość liczne błędy. 

– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ubrań, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat robienia zakupów, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinię rozmówcy, zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych uczestników 
dyskusji, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
filmików prezentujących 
rozpakowywanie nowych produktów. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, podczas której zgłasza 

reklamację, uzyskuje i przekazuje 
informacje, stosuje formy 
grzecznościowe, prowadzi proste 
negocjacje, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża 
emocje, popełniając nieliczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze formalne zgłoszenie reklamacji, 
opisuje czynności, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
prowadzi proste negocjacje, wyraża 
emocje, wyraża prośby. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat uatrakcyjnienia 
kawiarni dla młodych ludzi, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat różnych sposobów reklamowania 
produktów, opowiada o swoich 
doświadczeniach z kupowaniem 
produktów reklamowanych, wpływu 
reklam na kupowanie produktów, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 

na temat ubrań, bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat robienia zakupów, 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinię rozmówcy, 
zgadza się lub kwestionuje zdanie 
innych uczestników dyskusji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
filmików prezentujących 
rozpakowywanie nowych produktów. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
podczas której bezbłędnie zgłasza 
reklamację, uzyskuje i przekazuje 
informacje, stosuje formy 

grzecznościowe, prowadzi proste 
negocjacje, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża 
emocje. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
formalne zgłoszenie reklamacji, 
opisuje czynności, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
prowadzi proste negocjacje, wyraża 
emocje, wyraża prośby. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat uatrakcyjnienia kawiarni dla 
młodych ludzi. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
samodzielnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat różnych 
sposobów reklamowania produktów, 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
kupowaniem produktów 
reklamowanych, wpływu reklam na 
kupowanie produktów. 
– Aktywnie uczestniczy w debacie na 
temat zalet i wad reklamowania 
towarów, przy pomocy złożonych 
konstrukcji przedstawia argumenty za 
i przeciw, bezbłędnie wyraża i 
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reklamowania produktów, opowiada o 
swoich doświadczeniach z 
kupowaniem produktów 
reklamowanych, wpływu reklam na 
kupowanie produktów, popełniając 
liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w debacie na 
temat zalet i wad reklamowania 
towarów, bardzo prostymi zdaniami 
przedstawia argumenty za i przeciw, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
zgadza się lub kwestionuje zdanie 
innych uczestników dyskusji, prosi o 
powtórzenie bądź wyjaśnienie tego co 
powiedział rozmówca, bardzo często 
popełniając błędy. 

– Zapisuje i przekazuje ustnie 
niewielką część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 
 

– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
debacie na temat zalet i wad 
reklamowania towarów, prostymi 
zdaniami przedstawia argumenty za i 
przeciw, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub kwestionuje 
zdanie innych uczestników dyskusji, 
prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie 
tego co powiedział rozmówca, często 
popełniając błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

debacie na temat zalet i wad 
reklamowania towarów, przy pomocy 
poznanych konstrukcji przedstawia 
argumenty za i przeciw, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, zgadza się lub 
kwestionuje zdanie innych uczestników 
dyskusji, prosi o powtórzenie bądź 
wyjaśnienie tego co powiedział 
rozmówca, rzadko popełniając błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

uzasadnia swoje opinie, zgadza się 
lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji, prosi o 
powtórzenie bądź wyjaśnienie tego co 
powiedział rozmówca. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4.  

Rozdział 5: Fit and well 

 
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: 

1. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
2. słownictwo z działu życie prywatne 
3. słownictwo z działu żywienie 
4. słownictwo z działu zdrowie 
5. czasowniki modalne w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 

– Na ogół poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
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czytanie ze zrozumieniem. 
– Bardzo prostymi zdaniami krótko 
opowiada o zbędnych rzeczach, które 
posiada w domu, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji i korzystając z 
podręcznika, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat obowiązków domowych. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat obowiązków 
domowych nastolatków, popełniając 

liczne błędy. 
– Bardzo prostymi zdaniami, 
popełniając liczne błędy, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat treści 
komiksu. 
– Prostymi zdaniami, popełniając 
liczne błędy, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat zalet i wad 
wyprowadzania się z domu rodzinnego 
oraz wynajmowania mieszkania z 
rówieśnikami. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo opowiada o 
tym, co musiał, czego nie musiał, co 
mógł, a czego, nie mógł robić, kiedy 
miał 10. 
– Popełniając liczne błędy, mówi, jak 
należy / nie należy się zachowywać, 
przyjmując gości / będąc w gościach. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, pyta o 
pozwolenie, udziela i odmawia 
pozwolenia. 
– Bardzo prostymi zdaniami mówi, ile 
czasu w tygodniu poświęca na 
ćwiczenie, opisuje swój styl życia, 
popełniając liczne błędy. 

zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Prostymi zdaniami krótko opowiada 
o zbędnych rzeczach, które posiada w 
domu. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat obowiązków 
domowych. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat obowiązków domowych 

nastolatków, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Prostymi zdaniami częściowo 
poprawnie wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat treści komiksu. 
– Prostymi zdaniami częściowo 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat zalet i wad 
wyprowadzania się z domu rodzinnego 
oraz wynajmowania mieszkania z 
rówieśnikami. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
krótko opowiada o tym, co musiał, 
czego nie musiał, co mógł, a czego, 
nie mógł robić, kiedy miał 10. 
– Częściowo poprawnie mówi, jak 
należy / nie należy się zachowywać, 
przyjmując gości / będąc w gościach. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, pyta o pozwolenie, udziela i 
odmawia pozwolenia, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Prostymi zdaniami mówi, ile czasu w 
tygodniu poświęca na ćwiczenie, 
opisuje swój styl życia, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 

zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Prostymi zdaniami opowiada o 
zbędnych rzeczach, które posiada w 
domu. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat obowiązków 
domowych. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat obowiązków domowych 

nastolatków, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Prostymi zdaniami na ogół poprawnie 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat treści komiksu. 
– Prostymi zdaniami na ogół 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat zalet i wad 
wyprowadzania się z domu rodzinnego 
oraz wynajmowania mieszkania z 
rówieśnikami. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o tym, co musiał, czego nie 
musiał, co mógł, a czego, nie mógł 
robić, kiedy miał 10. 
– Na ogół poprawnie mówi, jak należy 
/ nie należy się zachowywać, 
przyjmując gości / będąc w gościach. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, pyta o pozwolenie, udziela i 
odmawia pozwolenia, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Prostymi zdaniami mówi, ile czasu w 
tygodniu poświęca na ćwiczenie, 
opisuje swój styl życia, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 

– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o zbędnych rzeczach, które 
posiada w domu. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat obowiązków domowych. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat obowiązków 
domowych nastolatków. 
– Bezbłędnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat treści komiksu. 

– Samodzielnie i bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat zalet 
i wad wyprowadzania się z domu 
rodzinnego oraz wynajmowania 
mieszkania z rówieśnikami. 
– Szczegółowo opowiada o tym, co 
musiał, czego nie musiał, co mógł, a 
czego, nie mógł robić, kiedy miał 10. 
– Używając złożonych konstrukcji, 
mówi, jak należy / nie należy się 
zachowywać, przyjmując gości / 
będąc w gościach. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
bezbłędnie pyta o pozwolenie, udziela 
i odmawia pozwolenia. 
– Bezbłędnie i szczegółowo podaje, ile 
czasu w tygodniu poświęca na 
ćwiczenie, opisuje swój styl życia. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat urządzania siłowni w domu 
oraz najlepszych sposobów na 
utrzymanie dobrej kondycji, 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przedstawia argumenty za i 
przeciw. 
– Szczegółowo opisuje miejsca 
przedstawione na fotografiach. 
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– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat urządzania siłowni w domu 
oraz najlepszych sposobów na 
utrzymanie dobrej kondycji, 
popełniając liczne błędy, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
argumenty za i przeciw. 
– Bardzo prostymi zdaniami zdawkowo 
opisuje miejsca przedstawione na 
fotografiach. 
– Korzystając z podręcznika i pomocy 
nauczyciela, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat roli starszych osób w 
społeczeństwie, przedstawia zalety i 
wady angażowania starszych osób w 
życie wnuków, popełniając liczne 

błędy. 
– Bardzo prostymi zdaniami zdawkowo 
opisuje fotografię, opisuje osoby, 
czynności, uczucia. 
– Popełniając liczne błędy, podaje 
zasady zachowania się podczas 
odwiedzania kogoś w szpitalu. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, bardzo prostymi 
zdaniami, popełniając liczne błędy, 
pisze bardzo krótką wiadomość na 
wybrany temat, przekazuje 
informacje, zgadza się, opisuje 
czynności. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, prosi o 
pozwolenie na pożyczenie sprzętu, 
udziela i odmawia, pozwolenia, składa 
obietnice, udziela informacji, stosuje 
formy grzecznościowe. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
niewielką część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 
 

rozmowie na temat urządzania siłowni 
w domu oraz najlepszych sposobów 
na utrzymanie dobrej kondycji, 
częściowo bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
argumenty za i przeciw. 
– Prostymi zdaniami krótko opisuje 
miejsca przedstawione na 
fotografiach. 
– Korzystając z podręcznika, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat roli 
starszych osób w społeczeństwie, 
przedstawia zalety i wady 
angażowania starszych osób w życie 
wnuków, popełniając dość liczne 
błędy. 

– Prostymi zdaniami krótko opisuje 
fotografię, opisuje osoby, czynności, 
uczucia. 
– Częściowo poprawnie podaje zasady 
zachowania się podczas odwiedzania 
kogoś w szpitalu. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, prostymi zdaniami, 
częściowo bezbłędnie pisze krótką 
wiadomość na wybrany temat, 
przekazuje informacje, zgadza się, 
opisuje czynności. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, częściowo poprawnie prosi 
o pozwolenie na pożyczenie sprzętu, 
udziela i odmawia pozwolenia, składa 
obietnice, udziela informacji, stosuje 
formy grzecznościowe. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

rozmowie na temat urządzania siłowni 
w domu oraz najlepszych sposobów na 
utrzymanie dobrej kondycji, w 
większości bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
argumenty za i przeciw. 
– Prostymi zdaniami opisuje miejsca 
przedstawione na fotografiach. 
– Korzystając z poznanego słownictwa, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat roli starszych osób w 
społeczeństwie, przedstawia zalety i 
wady angażowania starszych osób w 
życie wnuków, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Prostymi zdaniami opisuje fotografię, 

opisuje osoby, czynności, uczucia. 
– Na ogół poprawnie podaje zasady 
zachowania się podczas odwiedzania 
kogoś w szpitalu. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze krótką wiadomość na wybrany 
temat, przekazuje informacje, zgadza 
się, opisuje czynności. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, w większości poprawnie 
prosi o pozwolenie na pożyczenie 
sprzętu, udziela i odmawia pozwolenia, 
składa obietnice, udziela informacji, 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

– Korzystając z poznanego 
słownictwa, bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat roli 
starszych osób w społeczeństwie, 
przedstawia zalety i wady 
angażowania starszych osób w życie 
wnuków. 
– Szczegółowo opisuje fotografię, 
opisuje osoby, czynności, uczucia. 
– Bezbłędnie podaje zasady 
zachowania się podczas odwiedzania 
kogoś w szpitalu. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
krótką wiadomość na wybrany temat, 
przekazuje informacje, zgadza się, 
opisuje czynności. 

– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
bezbłędnie prosi o pozwolenie na 
pożyczenie sprzętu, udziela i odmawia 
pozwolenia, składa obietnice, udziela 
informacji, stosuje formy 
grzecznościowe. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5.  

Rozdział 6: A new you 
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OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne 
3. sposoby wyrażania planów i zamiarów 
4. sposoby wyrażania przewidywań: be going to, will 
5. przymiotniki zakończone na -ed i -ing  

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem.  
– Bardzo prostymi zdaniami 
wypowiada się na temat powodów 

zmiany wyglądu, jak często zmienia 
wygląd, kiedy ostatni raz zmienił coś 
w swoim wyglądzie, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat planowanych zmian w swoim 
wyglądzie, wyraża intencje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, zdawkowo opisuje osoby i 
sytuacje przedstawione na fotografii, 
wyraża pewność i przypuszczenie, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, tworzy 
krótką listę wskazówek, mających na 
celu pomoc prokrastynatorom. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji krótko opisuje sytuację 
towarzyską, w której czuł się 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem.  
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 

– Prostymi zdaniami wypowiada się na 
temat powodów zmiany wyglądu, jak 
często zmienia wygląd, kiedy ostatni 
raz zmienił coś w swoim wyglądzie, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat planowanych 
zmian w swoim wyglądzie, wyraża 
intencje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje osoby i sytuacje 
przedstawione na fotografii, wyraża 
pewność i przypuszczenie, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie tworzy listę 
wskazówek, mających na celu pomoc 
prokrastynatorom. 
– Częściowo poprawnie opisuje 
sytuację towarzyską, w której czuł się 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem.  
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 

– Wypowiada się na temat powodów 
zmiany wyglądu, jak często zmienia 
wygląd, kiedy ostatni raz zmienił coś w 
swoim wyglądzie, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat planowanych zmian 
w swoim wyglądzie, wyraża intencje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
sporadycznie popełniając błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje osoby i sytuacje przedstawione 
na fotografii, wyraża pewność i 
przypuszczenie, sporadycznie 
popełniając błędy. 
– Na ogół bezbłędnie tworzy listę 
wskazówek, mających na celu pomoc 
prokrastynatorom. 
– Na ogół poprawnie opisuje sytuację 
towarzyską, w której czuł się 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.  
Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Swobodnie wypowiada się na temat 

powodów zmiany wyglądu, jak często 
zmienia wygląd, kiedy ostatni raz 
zmienił coś w swoim wyglądzie, nie 
popełniając błędów. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat planowanych zmian w 
swoim wyglądzie, bezbłędnie wyraża 
intencje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
osoby i sytuacje przedstawione na 
fotografii, wyraża pewność i 
przypuszczenie. 
– Bezbłędnie tworzy listę wskazówek, 
mających na celu pomoc 
prokrastynatorom. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
sytuację towarzyską, w której czuł się 
zatroskany, opisuje czynności, swoje 
doświadczenia. 
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zatroskany, opisuje czynności, swoje 
doświadczenia. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, popełniając liczne błędy. 
– Z pomocą nauczyciela mówi, czy z 
natury jest optymistą, czy pesymistą. 
– Częściowo poprawnie wyraża 
przewidywania na przyszłość. 
– Popełniając liczne błędy, przy 
pomocy bardzo prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat wypowiedzi sławnych osób 
dotyczących bycia pesymistą / 
optymistą. 
– Bardzo prostymi zdaniami opisuje 

osoby przedstawione na fotografiach, 
popełniając liczne błędy. 
– Bardzo prostymi zdaniami krótko 
opisuje siebie i swoich kolegów z 
klasy, popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, wyraża 
prawdopodobieństwo, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Z trudem współdziała w grupie, 
popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opisuje osoby i czynności 
przedstawione na fotografii, mówi o 
imprezach, które organizował, 
porównuje je z imprezą przedstawioną 
na fotografii. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając liczne błędy, 
bardzo prostymi zdaniami pisze 
krótkie, nieformalne zaproszenie na 
imprezę urodzinową, podaje 
informacje, opisuje czynności, plany i 
intencje, zaprasza, podaje 
wyjaśnienia. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając liczne błędy, 
bardzo prostymi zdaniami pisze 

zatroskany, opisuje czynności, swoje 
doświadczenia. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Częściowo bezbłędnie mówi, czy z 
natury jest optymistą, czy pesymistą. 
– Częściowo poprawnie wyraża 
przewidywania na przyszłość. 
– Częściowo poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
wypowiedzi sławnych osób 
dotyczących bycia pesymistą / 
optymistą. 
– Prostymi zdaniami opisuje osoby 
przedstawione na fotografiach, 
popełniając dość liczne błędy. 

– Prostymi zdaniami opisuje siebie i 
swoich kolegów z klasy, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, częściowo poprawnie 
wyraża prawdopodobieństwo, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Stara się aktywnie współdziałać w 
grupie, częściowo poprawnie opisuje 
osoby i czynności przedstawione na 
fotografii, mówi o imprezach, które 
organizował, porównuje je z imprezą 
przedstawioną na fotografii. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając dość liczne 
błędy, prostymi zdaniami pisze 
nieformalne zaproszenie na imprezę 
urodzinową, podaje informacje, 
opisuje czynności, plany i intencje, 
zaprasza, podaje wyjaśnienia. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie, 
prostymi zdaniami pisze nieformalne 
zaproszenie na wspólny wyjazd 
wakacyjny, podaje informacje, opisuje 
czynności, plany i intencje, zaprasza, 
podaje wyjaśnienia. 

zatroskany, opisuje czynności, swoje 
doświadczenia. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Na ogół bezbłędnie mówi, czy z 
natury jest optymistą, czy pesymistą. 
– Na ogół poprawnie wyraża 
przewidywania na przyszłość. 
– Na ogół poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
wypowiedzi sławnych osób dotyczących 
bycia pesymistą / optymistą. 
– Opisuje osoby przedstawione na 
fotografiach, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Opisuje siebie i swoich kolegów z 

klasy, sporadycznie popełniając błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, w większości poprawnie 
wyraża prawdopodobieństwo, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Na ogół aktywnie współdziała w 
grupie, w większości poprawnie opisuje 
osoby i czynności przedstawione na 
fotografii, mówi o imprezach, które 
organizował, porównuje je z imprezą 
przedstawioną na fotografii. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze nieformalne zaproszenie na 
imprezę urodzinową, podaje 
informacje, opisuje czynności, plany i 
intencje, zaprasza, podaje wyjaśnienia. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze nieformalne zaproszenie na 
wspólny wyjazd wakacyjny, podaje 
informacje, opisuje czynności, plany i 
intencje, zaprasza, podaje wyjaśnienia. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat organizacji imprezy 
niespodzianki z okazji urodzin kolegi / 
koleżanki, w większości poprawnie 

– Samodzielnie i bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Bezbłędnie mówi, czy z natury jest 
optymistą, czy pesymistą. 
– Bezbłędnie wyraża przewidywania 
na przyszłość. 
– Poprawnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat wypowiedzi sławnych 
osób dotyczących bycia pesymistą / 
optymistą. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
osoby przedstawione na fotografiach. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
siebie i swoich kolegów z klasy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
bezbłędnie wyraża 

prawdopodobieństwo, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Aktywnie współdziała w grupie, 
szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
osoby i czynności przedstawione na 
fotografii, mówi o imprezach, które 
organizował, porównuje je z imprezą 
przedstawioną na fotografii. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
nieformalne zaproszenie na imprezę 
urodzinową, podaje informacje, 
opisuje czynności, plany i intencje, 
zaprasza, podaje wyjaśnienia. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
nieformalne zaproszenie na wspólny 
wyjazd wakacyjny, podaje informacje, 
opisuje czynności, plany i intencje, 
zaprasza, podaje wyjaśnienia. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat organizacji imprezy 
niespodzianki z okazji urodzin kolegi / 
koleżanki, szczegółowo i bezbłędnie 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Bezbłędnie mówi, jak organizuje 
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krótkie nieformalne zaproszenie na 
wspólny wyjazd wakacyjny, podaje 
informacje, opisuje czynności, plany i 
intencje, zaprasza, podaje 
wyjaśnienia. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat organizacji imprezy 
niespodzianki z okazji urodzin kolegi / 
koleżanki, popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Popełniając błędy, prostymi zdaniami 
mówi, jak organizuje swój czas. 
– Przy pomocy bardzo prostych 

konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat przedstawionych 
sposobów planowania czasu, podaje 
zalety i wady, popełniając liczne błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie niektóre 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat organizacji 
imprezy niespodzianki z okazji urodzin 
kolegi / koleżanki, częściowo 
poprawnie opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
zalety i wady różnych rozwiązań, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Częściowo poprawnie mówi, jak 
organizuje swój czas. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat przedstawionych sposobów 
planowania czasu, podaje zalety i 
wady, popełniając dość liczne błędy. 

– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i wady 
różnych rozwiązań, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Na ogół poprawnie mówi, jak 
organizuje swój czas. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat przedstawionych sposobów 
planowania czasu, podaje zalety i 
wady, sporadycznie popełniając błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

swój czas. 
– Samodzielnie, korzystając ze 
złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
przedstawionych sposobów 
planowania czasu, podaje zalety i 
wady. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6. 

Rozdział 7: A job for life? 

 
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: 

1. słownictwo z działu praca 
2. słownictwo z działu państwo i społeczeństwo 
3. czas Present Perfect 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje – Częściowo poprawnie rozwiązuje – W większości poprawnie rozwiązuje – Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
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niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo opisuje sytuację 
przedstawioną na fotografii, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji krótko wypowiada się na 
temat pracy sezonowej, popełniając 
liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje. 
– Bardzo prostymi zdaniami, 
popełniając liczne błędy, wypowiada 
się na temat niebezpiecznych 
zawodów. 

– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat niebezpiecznych zawodów, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, wyraża sytuacje 
hipotetyczne, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat opisanych miejsc pracy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji krótko przedstawia zalety 
pracy indywidualnej i pracy w zespole, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje fotografie, opisuje 
osoby, czynności, przewiduje. 
– Przy pomocy bardzo prostych zdań 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat wolontariatu, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, zdawkowo 
odpowiada na pytania dotyczące 
danych personalnych, typu pracy, 
którą wykonuje, wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, opisuje plany na 

zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje sytuację przedstawioną na 
fotografii, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat pracy 
sezonowej, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Częściowo poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje. 
– Częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat niebezpiecznych zawodów. 

– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat niebezpiecznych 
zawodów, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, wyraża sytuacje 
hipotetyczne, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
opisanych miejsc pracy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
przedstawia zalety pracy 
indywidualnej i pracy w zespole, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, opisuje 
fotografie, opisuje osoby, czynności, 
przewiduje. 
– Częściowo poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
wolontariatu. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, popełniając dość liczne 
błędy, odpowiada na pytania 
dotyczące danych personalnych, typu 
pracy, którą wykonuje, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, opisuje 

zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje sytuację przedstawioną na 
fotografii, popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat pracy 
sezonowej, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje. 
– Na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat niebezpiecznych zawodów. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat niebezpiecznych 

zawodów, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, wyraża sytuacje 
hipotetyczne, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół bezbłędnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat opisanych 
miejsc pracy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
przedstawia zalety pracy indywidualnej 
i pracy w zespole, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
sporadycznie popełniając błędy, 
opisuje fotografie, opisuje osoby, 
czynności, przewiduje. 
– Na ogół poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat 
wolontariatu. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, popełniając nieliczne błędy, 
odpowiada na pytania dotyczące 
danych personalnych, typu pracy, 
którą wykonuje, wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, opisuje plany na 
przyszłość. 
– Na ogół poprawnie opisuje powody, 

słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opisuje sytuację 
przedstawioną na fotografii. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie wypowiada się na temat 
pracy sezonowej. 
– Samodzielnie i bezbłędnie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje. 
Samodzielnie wypowiada się na temat 
niebezpiecznych zawodów. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat niebezpiecznych zawodów, 
przy pomocy złożonych konstrukcji 

bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, wyraża sytuacje 
hipotetyczne. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat opisanych miejsc 
pracy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie przedstawia 
zalety pracy indywidualnej i pracy w 
zespole. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
fotografie, opisuje osoby, czynności, 
przewiduje. 
– Samodzielnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat wolontariatu. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
bezbłędnie odpowiada na pytania 
dotyczące danych personalnych, typu 
pracy, którą wykonuje, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, opisuje 
plany na przyszłość. 
– Samodzielnie, szczegółowo i 
bezbłędnie opisuje powody, dla 
których chciałby lub nie chciałby 
zostać wolontariuszem. 
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przyszłość. 
– Bardzo prostymi zdaniami zdawkowo 
opisuje powody, dla których chciałby 
lub nie chciałby zostać 
wolontariuszem, popełniając liczne 
błędy. 
– Bardzo prostymi zdaniami, 
popełniając liczne błędy, wypowiada 
się na temat prac dorywczych, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając liczne błędy, 
bardzo prostymi zdaniami pisze 
krótkie podanie o pracę, podaje 
informacje o sobie: dane personalne, 
cechy charakteru, wyraża nadzieję. 

– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat fotografii, popełniając liczne 
błędy, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, opisuje uczucia. 
– Zapisuje niewielką część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 
 

plany na przyszłość. 
– Częściowo poprawnie opisuje 
powody, dla których chciałby lub nie 
chciałby zostać wolontariuszem. 
– Częściowo bezbłędnie wypowiada się 
na temat prac dorywczych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając dość liczne 
błędy, prostymi zdaniami pisze 
podanie o pracę, podaje informacje o 
sobie: dane personalne, cechy 
charakteru, wyraża nadzieję. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat fotografii, 
popełniając dość liczne błędy, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, opisuje 
uczucia. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

dla których chciałby lub nie chciałby 
zostać wolontariuszem. 
– Na ogół bezbłędnie wypowiada się na 
temat prac dorywczych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze podanie o pracę, podaje 
informacje o sobie: dane personalne, 
cechy charakteru, wyraża nadzieję. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat fotografii, 
popełniając nieliczne błędy, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, opisuje 
uczucia. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 

większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 

– Samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat prac 
dorywczych, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
podanie o pracę, podaje informacje o 
sobie: dane personalne, cechy 
charakteru, wyraża nadzieję. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat fotografii, bezbłędnie, przy 
pomocy złożonych konstrukcji wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, opisuje 
uczucia. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 

 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7.  

Rozdział 8: Switch on 

 
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: 

1. słownictwo z działu praca 
2. słownictwo z działu życie prywatne 
3. słownictwo z działu zakupy i usługi 
4. słownictwo z działu nauka i technika 
5. składnia czasowników: czasownik + bezokolicznik, czasownik + forma -ing  
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6. zdania warunkowe typu I 
 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada o najbardziej 
znanym naukowcu / wynalazcy 

pochodzącym z jego kraju, popełniając 
liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
wymienia cechy niezbędne do bycia 
naukowcem, wyraża i uzasadnia swoje 
preferencje, czy wolałby zostać 
naukowcem, czy artystą. 
– Popełniając liczne błędy, bardzo 
prostymi zdaniami opowiada o 
sprzęcie komputerowym, który ma i 
który chciałby mieć. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada, jak często 
korzysta z komputera, do czego używa 
komputera, jaki jest jego wymarzony 
komputer, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada o swoim telefonie: jak długo 
go ma, skąd go ma, wyraża i 
uzasadnia swoje preferencje, jaki 
telefon chciałby kupić. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje 
informacje, pyta i udziela wyjaśnień, 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
mówi, których mediów 
społecznościowych używa. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat korzyści wynikających z 
używania mediów społecznościowych, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 

opowiada o najbardziej znanym 
naukowcu / wynalazcy pochodzącym z 
jego kraju. 
– Częściowo poprawnie wymienia 
cechy niezbędne do bycia naukowcem, 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje, 
czy wolałby zostać naukowcem, czy 
artystą. 
– Częściowo bezbłędnie opowiada o 
sprzęcie komputerowym, który ma i 
który chciałby mieć. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada, jak często korzysta z 
komputera, do czego używa 
komputera, jaki jest jego wymarzony 
komputer, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo bezbłędnie opowiada o 
swoim telefonie: jak długo go ma, 
skąd go ma, wyraża i uzasadnia swoje 
preferencje, jaki telefon chciałby 
kupić. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, popełniając dość liczne 
błędy, uzyskuje informacje, pyta i 
udziela wyjaśnień, stosuje formy 
grzecznościowe. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo bezbłędnie mówi, których 
mediów społecznościowych używa. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat korzyści 
wynikających z używania mediów 
społecznościowych, popełniając dość 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 

opowiada o najbardziej znanym 
naukowcu / wynalazcy pochodzącym z 
jego kraju. 
– Na ogół poprawnie wymienia cechy 
niezbędne do bycia naukowcem, 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje, 
czy wolałby zostać naukowcem, czy 
artystą. 
– Na ogół bezbłędnie opowiada o 
sprzęcie komputerowym, który ma i 
który chciałby mieć. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada, jak często korzysta z 
komputera, do czego używa 
komputera, jaki jest jego wymarzony 
komputer, sporadycznie popełniając 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół bezbłędnie opowiada o swoim 
telefonie: jak długo go ma, skąd go 
ma, wyraża i uzasadnia swoje 
preferencje, jaki telefon chciałby kupić. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, popełniając nieliczne błędy, 
uzyskuje informacje, pyta i udziela 
wyjaśnień, stosuje formy 
grzecznościowe. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół bezbłędnie mówi, których 
mediów społecznościowych używa. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat korzyści 
wynikających z używania mediów 
społecznościowych, popełniając 
nieliczne błędy. 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
opowiada o najbardziej znanym 

naukowcu / wynalazcy pochodzącym 
z jego kraju. 
– Bezbłędnie i szczegółowo wymienia 
cechy niezbędne do bycia 
naukowcem, wyraża i uzasadnia 
swoje preferencje, czy wolałby zostać 
naukowcem, czy artystą. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
o sprzęcie komputerowym, który ma i 
który chciałby mieć. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
opowiada, jak często korzysta z 
komputera, do czego używa 
komputera, jaki jest jego wymarzony 
komputer, nie popełniając błędów. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opowiada o 
swoim telefonie: jak długo go ma, 
skąd go ma, wyraża i uzasadnia 
swoje preferencje, jaki telefon 
chciałby kupić. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
bezbłędnie uzyskuje informacje, pyta 
i udziela wyjaśnień, stosuje formy 
grzecznościowe. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie mówi, których mediów 
społecznościowych używa. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat korzyści wynikających z 
używania mediów społecznościowych, 
nie popełniając błędów. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
zalety i wady bycia celebrytą. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
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opisuje zalety i wady bycia celebrytą. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opisuje osoby i sytuację 
przedstawioną na fotografii, wyraża 
przypuszczenie dotyczące przyszłych 
zdarzeń. 
– Popełniając liczne błędy, opowiada o 
grach komputerowych, w które grał, i 
w które chciałby zagrać. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat grania w gry komputerowe, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada o urządzeniach, których 

najbardziej potrzebuje. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
wypowiada się na temat spędzania 
czasu na graniu w gry komputerowe, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
przedstawia argumenty za i przeciw. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku i pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, prostymi 
zdaniami pisze bardzo krótką 
rozprawkę zawierającą opinię na 
temat spędzania czasu, grając w gry 
komputerowe, przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie, przedstawia 
zalety i wady. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku i pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, prostymi 
zdaniami pisze bardzo krótką 
rozprawkę zawierającą opinię na 
temat telefonów komórkowych, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia zalety i 
wady. 
– Z trudnością uczestniczy w 
rozmowie na temat zakupu sprzętu do 

liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opisuje zalety 
i wady bycia celebrytą. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo poprawnie opisuje osoby i 
sytuację przedstawioną na fotografii, 
wyraża przypuszczenie dotyczące 
przyszłych zdarzeń. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
grach komputerowych, w które grał, i 
w które chciałby zagrać. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat grania w gry 
komputerowe, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 

częściowo bezbłędnie opowiada o 
urządzeniach, których najbardziej 
potrzebuje. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat spędzania czasu na graniu w 
gry komputerowe, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia argumenty 
za i przeciw. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku, częściowo bezbłędnie 
pisze rozprawkę zawierającą opinię na 
temat spędzania czasu, grając w gry 
komputerowe, przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku, częściowo bezbłędnie 
pisze rozprawkę zawierającą opinię na 
temat telefonów komórkowych, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia zalety i 
wady. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zakupu sprzętu do 
szkoły, częściowo bezbłędnie opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 

– Na ogół poprawnie opisuje zalety i 
wady bycia celebrytą. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół poprawnie opisuje osoby i 
sytuację przedstawioną na fotografii, 
wyraża przypuszczenie dotyczące 
przyszłych zdarzeń. 
– Na ogół poprawnie opowiada o grach 
komputerowych, w które grał, i w które 
chciałby zagrać. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat grania w gry 
komputerowe, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół bezbłędnie opowiada o 

urządzeniach, których najbardziej 
potrzebuje. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat spędzania czasu na graniu w gry 
komputerowe, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia argumenty 
za i przeciw. 
– Korzystając z wyrażeń w podręczniku 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze rozprawkę zawierającą opinię na 
temat spędzania czasu, grając w gry 
komputerowe, przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie, przedstawia 
zalety i wady. 
– Korzystając z wyrażeń w podręczniku 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze rozprawkę zawierającą opinię na 
temat telefonów komórkowych, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia zalety i 
wady. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zakupu sprzętu do 
szkoły, na ogół bezbłędnie opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przedstawia zalety i wady 

bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
osoby i sytuację przedstawioną na 
fotografii, wyraża przypuszczenie 
dotyczące przyszłych zdarzeń. 
– Bezbłędnie opowiada o grach 
komputerowych, w które grał, i w 
które chciałby zagrać. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat grania w gry komputerowe. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opowiada o 
urządzeniach, których najbardziej 
potrzebuje. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
poprawnie wypowiada się na temat 
spędzania czasu na graniu w gry 

komputerowe, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia argumenty 
za i przeciw. 
– Bezbłędnie pisze rozprawkę 
zawierającą opinię na temat 
spędzania czasu, grając w gry 
komputerowe, przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady. 
– Bezbłędnie pisze rozprawkę 
zawierającą opinię na temat 
telefonów komórkowych, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia 
opinie, przedstawia zalety i wady. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zakupu sprzętu do szkoły, 
bezbłędnie opisuje czynności, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
zalety i wady różnych rozwiązań 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji, 
bezbłędnie wypowiada się na temat 
zawodów przedstawionych na 
fotografiach, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje. 
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szkoły, popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
zawodów przedstawionych na 
fotografiach, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje. 
– Z pomocą przygotowuje bardzo 
krótki projekt przedstawiający 
uproszczoną ścieżkę kariery 
wybranego zawodu, korzysta ze źródeł 

informacji w języku obcym, 
popełniając liczne błędy. 
– Zapisuje niewielką część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 
tekstów. 
 

opinie, przedstawia zalety i wady 
różnych rozwiązań wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
wypowiada się na temat zawodów 
przedstawionych na fotografiach, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
opinie i preferencje. 
– Częściowo samodzielnie 
przygotowuje projekt przedstawiający 
ścieżkę kariery wybranego zawodu, 
korzysta ze źródeł informacji w języku 
obcym, popełniając dość liczne błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
 

różnych rozwiązań wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, wypowiada 
się na temat zawodów 
przedstawionych na fotografiach, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
opinie i preferencje. 
– Na ogół samodzielnie przygotowuje 
projekt przedstawiający ścieżkę kariery 
wybranego zawodu, korzysta ze źródeł 
informacji w języku obcym, 
sporadycznie popełniając błędy. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

 

– Samodzielnie przygotowuje projekt 
przedstawiający ścieżkę kariery 
wybranego zawodu, korzysta ze 
źródeł informacji w języku obcym. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 8.  

Rozdział 9: Art lovers 

 
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: 

1. słownictwo z działu praca 
2. słownictwo z działu życie prywatne 
3. słownictwo z działu kultura 
4. referowanie przeszłych zdarzeń – czas Past Perfect 
5. mowa zależna 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje – Częściowo poprawnie rozwiązuje – W większości poprawnie rozwiązuje – Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
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niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo opisuje obrazy 
przedstawione na fotografiach. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie o 
sztuce w jego życiu, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje osoby i czynności 
przedstawione na fotografii. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o pracy, którą chciałby 
wykonywać. 

– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o swoim ulubionym 
programie telewizyjnym. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada o instrumentach, na których 
potrafi grać, i jego doświadczeniach 
związanych z występowaniem przed 
publicznością. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada o sytuacji, w której zgubił 
cenny dla niego przedmiot. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje swojego ulubionego 
artystę. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opisuje uczucia. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, zaprasza, 
przyjmuje i odrzuca zaproszenia. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada, jakie książki lubi czytać. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada, w jaki sposób sprawdza, 

zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje obrazy przedstawione na 
fotografiach. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie o sztuce w jego życiu, 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo bezbłędnie opisuje osoby i 
czynności przedstawione na fotografii. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
pracy, którą chciałby wykonywać. 

– Częściowo poprawnie opowiada o 
swoim ulubionym programie 
telewizyjnym. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o instrumentach, na których 
potrafi grać, i jego doświadczeniach 
związanych z występowaniem przed 
publicznością. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o sytuacji, w której zgubił 
cenny dla niego przedmiot. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo bezbłędnie opisuje swojego 
ulubionego artystę. 
– Częściowo bezbłędnie opisuje 
uczucia. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, popełniając dość liczne 
błędy, zaprasza, przyjmuje i odrzuca 
zaproszenia. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
opowiada, jakie książki lubi czytać. 
– Częściowo poprawnie opowiada, w 
jaki sposób sprawdza, czy książka / 

zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje obrazy przedstawione na 
fotografiach. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie o sztuce w jego życiu, 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół bezbłędnie opisuje osoby i 
czynności przedstawione na fotografii. 
– Na ogół poprawnie opowiada o pracy, 
którą chciałby wykonywać. 

– Na ogół poprawnie opowiada o swoim 
ulubionym programie telewizyjnym. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, opowiada o 
instrumentach, na których potrafi grać, 
i jego doświadczeniach związanych z 
występowaniem przed publicznością. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o sytuacji, w której zgubił 
cenny dla niego przedmiot. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół bezbłędnie opisuje swojego 
ulubionego artystę. 
– Na ogół bezbłędnie opisuje uczucia. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, popełniając nieliczne błędy, 
zaprasza, przyjmuje i odrzuca 
zaproszenia. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
sporadycznie popełniając błędy, 
opowiada, jakie książki lubi czytać. 
– Na ogół poprawnie opowiada, w jaki 
sposób sprawdza, czy książka / film / 
sztuka / serial / wystawa / płyta / 
koncert jest dobry, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 

słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
obrazy przedstawione na fotografiach. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie o 
sztuce w jego życiu, szczegółowo 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
nie popełniając błędów. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
osoby i czynności przedstawione na 
fotografii. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opowiada 
o pracy, którą chciałby wykonywać. 

– Bezbłędnie i szczegółowo opowiada 
o swoim ulubionym programie 
telewizyjnym. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie i szczegółowo opowiada o 
instrumentach, na których potrafi 
grać, i jego doświadczeniach 
związanych z występowaniem przed 
publicznością. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie i szczegółowo opowiada o 
sytuacji, w której zgubił cenny dla 
niego przedmiot. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
samodzielnie i bezbłędnie opisuje 
swojego ulubionego artystę. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
uczucia. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
samodzielnie i bezbłędnie zaprasza, 
przyjmuje i odrzuca zaproszenia. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie i szczegółowo opowiada, 
jakie książki lubi czytać. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada, w jaki sposób sprawdza, 
czy książka / film / sztuka / serial / 
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czy książka / film / sztuka / serial / 
wystawa / płyta / koncert jest dobry, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, z pomocą nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, prostymi 
zdaniami pisze bardzo krótką recenzję 
wystawy oraz szkolnego 
przedstawienia, opisuje osoby, 
miejsce, czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, poleca lub nie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje. 
– Zapisuje niewielką część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 

tekstów. 
 

film / sztuka / serial / wystawa / płyta 
/ koncert jest dobry, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótką recenzję wystawy oraz 
szkolnego przedstawienia, opisuje 
osoby, miejsce, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, poleca lub 
nie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, popełniając dość liczne 
błędy, proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze recenzję wystawy oraz szkolnego 
przedstawienia, opisuje osoby, miejsce, 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, poleca lub nie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, popełniając nieliczne błędy, 
proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

wystawa / płyta / koncert jest dobry, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
recenzję wystawy oraz szkolnego 
przedstawienia, opisuje osoby, 
miejsce, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, poleca lub 
nie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
samodzielnie i bezbłędnie proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 9. 

Rozdział 10: Crimewatch 

 
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: 

1. słownictwo z działu kultura 
2. słownictwo z działu nauka i technika 
3. słownictwo z działu państwo i społeczeństwo 
4. strona bierna 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada, co wie o 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opowiada, 
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Sherlocku Holmesie. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o najlepszej książce, którą 
czytał, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Korzystając z bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
wypowiada się na temat 
przestępczości w jego okolicy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada o 
superbohaterach i ich mocach, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zachowania się w sytuacji 

nagłego wypadku, popełniając liczne 
błędy, zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, zgadza się lub 
kwestionuje zdanie rozmówcy, udziela 
wskazówek. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
mówi o sytuacjach hipotetycznych. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje osoby i czynności 
przedstawione na fotografii. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, prosi o radę, 
udziela rady. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, często popełniając błędy, 
wyraża przypuszczenie dotyczące 
przyszłych zdarzeń. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat treści przeczytanego tekstu, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada o zwykłych 
ludziach, którzy dokonali bohaterskich 
czynów, opisuje sytuacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 

częściowo bezbłędnie opowiada, co 
wie o Sherlocku Holmesie. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
najlepszej książce, którą czytał, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z prostych konstrukcji, 
częściowo poprawnie, wypowiada się 
na temat przestępczości w jego 
okolicy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o superbohaterach i ich 
mocach, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zachowania się w 

sytuacji nagłego wypadku, częściowo 
poprawnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub kwestionuje 
zdanie rozmówcy, udziela wskazówek. 
– Częściowo poprawnie mówi o 
sytuacjach hipotetycznych. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo poprawnie opisuje osoby i 
czynności przedstawione na fotografii. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, popełniając dość liczne 
błędy, prosi o radę, udziela rady. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
sporadycznie popełniając błędy, 
wyraża przypuszczenie dotyczące 
przyszłych zdarzeń. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat treści 
przeczytanego tekstu, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
częściowo poprawnie opowiada o 
zwykłych ludziach, którzy dokonali 
bohaterskich czynów, opisuje 
sytuacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 

na ogół bezbłędnie opowiada, co wie o 
Sherlocku Holmesie. 
– Na ogół poprawnie opowiada o 
najlepszej książce, którą czytał, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z poznanych konstrukcji, 
na ogół poprawnie, wypowiada się na 
temat przestępczości w jego okolicy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o superbohaterach i ich 
mocach, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zachowania się w 
sytuacji nagłego wypadku, na ogół 

poprawnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub kwestionuje 
zdanie rozmówcy, udziela wskazówek. 
– Na ogół poprawnie mówi o 
sytuacjach hipotetycznych. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół poprawnie opisuje osoby i 
czynności przedstawione na fotografii. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, popełniając nieliczne błędy, 
prosi o radę, udziela rady. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
sporadycznie popełniając błędy, wyraża 
przypuszczenie dotyczące przyszłych 
zdarzeń. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat treści 
przeczytanego tekstu, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
na ogół poprawnie opowiada o 
zwykłych ludziach, którzy dokonali 
bohaterskich czynów, opisuje sytuacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze opowiadanie o zwykłym 

co wie o Sherlocku Holmesie. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opowiada 
o najlepszej książce, którą czytał, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając ze złożonych 
konstrukcji, samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat 
przestępczości w jego okolicy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opowiada o 
superbohaterach i ich mocach, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i preferencje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat zachowania się w sytuacji 
nagłego wypadku, bezbłędnie wyraża 
i uzasadnia swoje opinie, zgadza się 

lub kwestionuje zdanie rozmówcy, 
udziela wskazówek. 
– Bezbłędnie mówi o sytuacjach 
hipotetycznych. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
osoby i czynności przedstawione na 
fotografii. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
popełniając nieliczne błędy, 
bezbłędnie prosi o radę, udziela rady. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie wyraża przypuszczenie 
dotyczące przyszłych zdarzeń. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat treści przeczytanego tekstu, 
nie popełniając błędów. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie i szczegółowo opowiada o 
zwykłych ludziach, którzy dokonali 
bohaterskich czynów, opisuje 
sytuacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Bezbłędnie pisze opowiadanie o 
zwykłym człowieku, który dokonał 
bohaterskiego czynu, opisuje ludzi, 
sytuacje, uczucia, wyraża i uzasadnia 
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– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo prostymi 
zdaniami krótkie opowiadanie o 
zwykłym człowieku, który dokonał 
bohaterskiego czynu, opisuje ludzi, 
sytuacje, uczucia, wyraża i uzasadnia 
opinie, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, wyraża pewność, 
przypuszczenie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając liczne błędy, 
pisze bardzo prostymi zdaniami krótki 
wpis na blogu, w którym opisuje 
przykre doświadczenie podczas 
wakacji, opisuje czynności, miejsca, 

uczucia, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat fotografii, popełniając liczne 
błędy, opisuje osoby i czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości, 
mówi o swoim doświadczeniu, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada, jak korzysta z internetu, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Z pomocą nauczyciela przygotowuje 
bardzo krótką prezentację / plakat / 
wpis na blogu / teledysk na wybrany 
temat dotyczący korzystania z 
internetu, popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w debacie na 
temat praw autorskich: popełniając 
liczne błędy, przedstawia argumenty 
za i przeciw, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub kwestionuje 
zdanie innych uczestników dyskusji, 
prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie 
tego, co powiedział rozmówca. 
– Zapisuje niewielką część informacji z 
przeczytanych i wysłuchanych 

podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze prostymi zdaniami krótkie 
opowiadanie o zwykłym człowieku, 
który dokonał bohaterskiego czynu, 
opisuje ludzi, sytuacje, uczucia, 
wyraża i uzasadnia opinie, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości, wyraża 
pewność, przypuszczenie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze prostymi zdaniami krótki wpis 
na blogu, w którym opisuje przykre 
doświadczenie podczas wakacji, 
opisuje czynności, miejsca, uczucia, 
relacjonuje wydarzenia z przeszłości. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 

rozmowie na temat fotografii, 
popełniając dość liczne błędy, opisuje 
osoby i czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, mówi o swoim 
doświadczeniu, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Częściowo bezbłędnie opowiada, jak 
korzysta z internetu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Częściowo samodzielnie 
przygotowuje krótką prezentację / 
plakat / wpis na blogu / teledysk na 
wybrany temat dotyczący korzystania 
z internetu, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
debacie na temat praw autorskich: 
popełniając dość liczne błędy, 
przedstawia argumenty za i przeciw, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
zgadza się lub kwestionuje zdanie 
innych uczestników dyskusji, prosi o 
powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co 
powiedział rozmówca. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 

człowieku, który dokonał bohaterskiego 
czynu, opisuje ludzi, sytuacje, uczucia, 
wyraża i uzasadnia opinie, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości, wyraża 
pewność, przypuszczenie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze wpis na blogu, w którym opisuje 
przykre doświadczenie podczas 
wakacji, opisuje czynności, miejsca, 
uczucia, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat fotografii, 
popełniając nieliczne błędy, opisuje 
osoby i czynności, wyraża i uzasadnia 

swoje opinie, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, mówi o swoim 
doświadczeniu, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Na ogół bezbłędnie opowiada, jak 
korzysta z internetu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Na ogół samodzielnie przygotowuje 
krótką prezentację / plakat / wpis na 
blogu / teledysk na wybrany temat 
dotyczący korzystania z internetu, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
debacie na temat praw autorskich: 
popełniając nieliczne błędy, 
przedstawia argumenty za i przeciw, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
zgadza się lub kwestionuje zdanie 
innych uczestników dyskusji, prosi o 
powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co 
powiedział rozmówca. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
większość informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

opinie, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, wyraża pewność, 
przypuszczenie. 
– Bezbłędnie pisze wpis na blogu, w 
którym opisuje przykre doświadczenie 
podczas wakacji, opisuje czynności, 
miejsca, uczucia, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
na temat fotografii, bezbłędnie i 
szczegółowo opisuje osoby i 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, mówi o swoim 
doświadczeniu, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 

– Bezbłędnie i szczegółowo opowiada, 
jak korzysta z internetu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Na ogół samodzielnie przygotowuje 
krótką prezentację / plakat / wpis na 
blogu / teledysk na wybrany temat 
dotyczący korzystania z internetu, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Aktywnie uczestniczy w debacie na 
temat praw autorskich: samodzielnie, 
bezbłędnie i szczegółowo przedstawia 
argumenty za i przeciw, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, zgadza się 
lub kwestionuje zdanie innych 
uczestników dyskusji, prosi o 
powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, 
co powiedział rozmówca. 
– Zapisuje i przekazuje ustnie 
wszystkie informacje z przeczytanych 
i wysłuchanych tekstów. 
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tekstów. wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 10. 
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HighNote 3 – plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

 

 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. 

Uczeń: 
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. 

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

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

Uczeń: 
zna wszystkie 
wprowadzone słowa i 
wyrażenia, poprawnie je 
zapisuje i wymawia, zna 
wszystkie wprowadzone 
struktury gramatyczne,  
popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje 

zainteresowanie 

Rozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, ale w 
niewielkim stopniu 
rozwiązuje zadania na 
słuchanie, rozumie 
ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
ale w niewielkim 
stopniu rozwiązuje 
zadania na czytanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, częściowo 
poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Uczeń: 
rozumie polecenia 
nauczyciela, poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie.  
zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
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 

Uczeń: 
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. 

Uczeń: 
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. 

Uczeń: 
przekazuje wszystkie 
informacje, wypowiedzi 
są płynne i mają 
odpowiednią długość, 
wypowiedzi są logiczne i 
spójne, stosuje bogate 
słownictwo i struktury 
popełnia sporadyczne 
błędy. 
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komunikację. 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. 

Uczeń: 
czasami reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje najprostsze 
pytania, które 

wprowadzono w 
podręczniku i czasami 
na nie odpowiada. 

Uczeń: 
zwykle reaguje na 
wypowiedzi w prostych i 
typowych sytuacjach życia 
codziennego, odpowiada 
na większość pytań oraz 
zadaje niektóre z nich. 

Uczeń: 
zwykle poprawnie 
reaguje na wypowiedzi 
w prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
zadaje pytania i na nie 
odpowiada. 

Uczeń: 
poprawnie reaguje na 
pytania i wypowiedzi w 
prostych sytuacjach 
życia codziennego, 
samodzielnie zadaje 
pytania i wyczerpująco 

na nie odpowiada. 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
dopuszczającą. 

Uczeń: 
zapisuje niewielką część 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje część informacji z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie większość 
informacji z tekstu 
słuchanego lub 
czytanego. 

Uczeń: 
zapisuje lub przekazuje 
ustnie informacje z 
tekstu słuchanego lub 
czytanego. 

Inne kryteria Uczeń: 
zwykle nie okazuje 
zainteresowania 
przedmiotem, 
zwykle nie jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle nie jest 
przygotowany do 
zajęć, zwykle nie 
odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, rzadko 
jest aktywny na lekcji, 
często nie jest 
przygotowany do zajęć,  
często nie odrabia pracy 
domowej. 

Uczeń: 
czasami okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, czasami jest 
aktywny na lekcji, zwykle 
jest przygotowany do 
zajęć, zwykle odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
aktywny na lekcji, 
zwykle jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

Uczeń: 
okazuje duże 
zainteresowanie 
przedmiotem, jest 
bardzo aktywny na 
lekcji, jest 
przygotowany do zajęć, 
regularnie odrabia 
pracę domową. 

 
Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 
W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika.  

 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie 
programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę, oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie 
wytycznych MEN. 
 
Przedstawione w kryteriach oceniania wiedza i umiejętności językowe zostały bezpośrednio powiązane z zapisami z nowej podstawy programowej, w części o nauczaniu języka obcego 
nowożytnego.  
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Pod koniec każdej sekcji kryteriów oceniania podane są testy, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. Wszystkie testy znajdują się na stronie www.pearson.pl/testy, 
które są dostępne tylko dla nauczycieli. Są to zarówno testy gramatyczno-leksykalne jak i testy umiejętności językowych. Ponadto nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego ocenia 
ustne i pisemne wypowiedzi uczniów (np. dialogi, wypracowania). 
 
 Przeliczenie wyniku punktowego na ocenę powinno być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w danej szkole. 
 

Rozdział 1: Looking good 

 
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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne 
3. słownictwo z działu edukacja 
4. słownictwo z działu praca 
5. słownictwo z działu zakupy i usługi 
6. słownictwo z działu zdrowie 
7. wiedza o krajach angielskojęzycznych 
8. czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous  
9. rodzajniki nieokreślone, określone, brak rodzajnika 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Popełniając liczne błędy, opisuje 
osoby i czynności przedstawione na 
fotografii, przy pomocy poznanego 
słownictwa mówi, na jakie okazje 
ubiera się elegancko, opowiada o 
ubraniach, które nosi, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, opisuje upodobania, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość. 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Częściowo bezbłędnie opisuje osoby 
i czynności przedstawione na 
fotografii, przy pomocy poznanego 
słownictwa mówi, na jakie okazje 
ubiera się elegancko, opowiada o 
ubraniach, które nosi, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
opisuje upodobania, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Na ogół bezbłędnie opisuje osoby i 
czynności przedstawione na fotografii, 
przy pomocy poznanego słownictwa 
mówi, na jakie okazje ubiera się 
elegancko, opowiada o ubraniach, 
które nosi, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, opisuje upodobania, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość. 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Poprawnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
osoby i czynności przedstawione na 
fotografii, mówi, na jakie okazje 
ubiera się elegancko, opowiada o 
ubraniach, które nosi, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
opisuje upodobania, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat ubrań, które są obecnie modne, 
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– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ubrań, które są obecnie 
modne, uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i opinie, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo mówi, jakie 
ubrania zwykle nosi w tygodniu, a 
jakie w weekend, wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, opinie i 
preferencje, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opisuje swoją ikonę mody, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, poglądy i 
upodobania, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat ikon mody, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób, 
wyraża wątpliwość, wyraża uczucia i 
emocje, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
mówi, jak aktorzy zmieniają swój 
wygląd do ról filmowych. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat makijażu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, bardzo 
prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się 
lub nie zgadza się z opiniami innych 
osób, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania i preferencje, pyta o 
upodobania i preferencje, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 

– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ubrań, które są 
obecnie modne, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i opinie, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
mówi, jakie ubrania zwykle nosi w 
tygodniu, a jakie w weekend, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, opinie i 
preferencje, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Częściowo poprawnie opisuje swoją 
ikonę mody, wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, poglądy i upodobania, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ikon mody, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób, 
wyraża wątpliwość, wyraża uczucia i 
emocje, popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, mówi, 
jak aktorzy zmieniają swój wygląd do 
ról filmowych. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat makijażu, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie, 
zgadza się lub nie zgadza się z 
opiniami innych osób, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania i 
preferencje, pyta o upodobania i 
preferencje, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy. 

– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ubrań, które są 
obecnie modne, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i opinie, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
mówi, jakie ubrania zwykle nosi w 
tygodniu, a jakie w weekend, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, opinie i 
preferencje, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– W większości poprawnie opisuje 
swoją ikonę mody, wyraża i uzasadnia 

swoje opinie, poglądy i upodobania, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat ikon mody, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób, 
wyraża wątpliwość, wyraża uczucia i 
emocje, popełniając nieliczne błędy. 
– przy pomocy poznanych konstrukcji 
mówi, jak aktorzy zmieniają swój 
wygląd do ról filmowych. 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat makijażu, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie, 
zgadza się lub nie zgadza się z 
opiniami innych osób, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania i 
preferencje, pyta o upodobania i 
preferencje, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając nieliczne błędy 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 

rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i opinie. 
– Przy pomocy zdań złożonych mówi, 
jakie ubrania zwykle nosi w tygodniu, 
a jakie w weekend, wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, opinie i 
preferencje, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Samodzielnie i szczegółowo opisuje 
swoją ikonę mody, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, poglądy i upodobania, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 

temat ikon mody, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, zgadza się lub nie zgadza się z 
opiniami innych osób, wyraża 
wątpliwość, wyraża uczucia i emocje. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
mówi, jak aktorzy zmieniają swój 
wygląd do ról filmowych. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat makijażu, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób, 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania i 
preferencje, pyta o upodobania i 
preferencje, wyraża uczucia i emocje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat ubrań, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje innych osób. 
– Aktywnie współdziała w grupie i 
uczestniczy w dyskusji na temat 
piękna, rozpoczyna, prowadzi, 
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na temat ubrań, bardzo prostymi 
zdaniami wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje innych osób, popełniając 
liczne błędy. 
– Z trudem współdziała w grupie i 
uczestniczy w dyskusji na temat 
piękna, uzyskuje i przekazuje 
informacje, zdawkowo wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie, 
zgadza się lub nie zgadza się z 
opiniami innych osób, wyraża uczucia i 
emocje, popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o ubraniach i dodatkach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

upodobania. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat mody, uzyskuje i przekazuje 
informacje, bardzo prostymi zdaniami 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża uczucia i 
emocje, popełniają liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych ze staniem w kolejce w 
sklepie oraz o podążaniu za modą, 
opowiada o czynnościach przeszłych, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, wyraża pewność, 
przypuszczenie oraz wątpliwość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat robienia zakupów, ubrań i 
mody, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
innych, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania i preferencje, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 

– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat ubrań, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje innych 
osób, popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie współdziałać w 
grupie i uczestniczyć w dyskusji na 
temat piękna, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie, zgadza się lub nie zgadza się 
z opiniami innych osób, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 

ubraniach i dodatkach, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat mody, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, popełniają 
dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych ze 
staniem w kolejce w sklepie oraz o 
podążaniu za modą, opowiada o 
czynnościach przeszłych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
wyraża pewność, przypuszczenie oraz 
wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat robienia zakupów, 
ubrań i mody, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 

rozmowie na temat ubrań, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje innych 
osób, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie współdziała w 
grupie i uczestniczy w dyskusji na 
temat piękna, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie, zgadza się lub nie zgadza się 
z opiniami innych osób, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając nieliczne 
błędy. 
– W większości poprawnie opowiada o 
ubraniach i dodatkach, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie i upodobania. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat mody, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, popełniają 
nieliczne błędy. 
– W większości poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych ze 
staniem w kolejce w sklepie oraz o 
podążaniu za modą, opowiada o 
czynnościach przeszłych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
wyraża pewność, przypuszczenie oraz 
wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat robienia zakupów, 
ubrań i mody, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
innych, wyraża i uzasadnia swoje 

podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie, zgadza się lub nie zgadza się 
z opiniami innych osób, wyraża 
uczucia i emocje. 
– Samodzielnie i bezbłędnie opowiada 
o ubraniach i dodatkach, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat mody, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża uczucia i 
emocje. 

– Szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych ze 
staniem w kolejce w sklepie oraz o 
podążaniu za modą, opowiada o 
czynnościach przeszłych, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
wyraża pewność, przypuszczenie oraz 
wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat robienia zakupów, ubrań i 
mody, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie innych, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania i 
preferencje, wyraża uczucia i emocje. 
– Przy pomocy zdań złożonych 
wypowiada się na temat 
przedstawionych strojów 
karnawałowych, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat przebierania się w stroje 
karnawałowe i balów przebierańców, 
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konstrukcji wypowiada się na temat 
przedstawionych strojów 
karnawałowych, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat przebierania się w stroje 
karnawałowe i balów przebierańców, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Pisze e-mail do kolegi / koleżanki, 
korzystając z wyrażeń z podręcznika i 
pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, bardzo prostymi 

zdaniami, krótko wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i upodobania na temat 
balu przebierańców, opisuje 
wydarzenia, przedstawia intencje, 
przekazuje informacje, udziela rad; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, krótko pisze e-mail do 
kolegi / koleżanki na temat pokazu 
mody, na którym był, bardzo prostymi 
zdaniami opisuje przedmioty, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, przekazuje 
informacje, zaprasza, stosuje; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 

innych, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania i preferencje, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat 
przedstawionych strojów 
karnawałowych, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat przebierania się w 
stroje karnawałowe i balów 
przebierańców, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

preferencje, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Pisze e-mail do kolegi / koleżanki, 
korzystając z wyrażeń z podręcznika, 
częściowo bezbłędnie, prostymi 
zdaniami wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania na temat balu 
przebierańców, opisuje wydarzenia, 
przedstawia intencje, przekazuje 
informacje, udziela rad; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, popełniając dość liczne 
błędy, pisze e-mail do kolegi / 
koleżanki na temat pokazu mody, na 
którym był, opisuje przedmioty, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, przekazuje 
informacje, zaprasza, stosuje; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 

upodobania i preferencje, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat 
przedstawionych strojów 
karnawałowych, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat przebierania się w 
stroje karnawałowe i balów 
przebierańców, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie rozmówcy, 

popełniając nieliczne błędy. 
– Pisze e-mail do kolegi / koleżanki, 
korzystając z wyrażeń z podręcznika i 
swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania na temat balu 
przebierańców, opisuje wydarzenia, 
przedstawia intencje, przekazuje 
informacje, udziela rad; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, popełniając 
nieliczne błędy, pisze e-mail do kolegi 
/ koleżanki na temat pokazu mody, na 
którym był, opisuje przedmioty, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, przekazuje 
informacje, zaprasza, stosuje; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 

rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie rozmówcy. 
– Pisze e-mail do kolegi / koleżanki, 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania na temat balu 
przebierańców, opisuje wydarzenia, 
przedstawia intencje, przekazuje 
informacje, udziela rad; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– Bezbłędnie pisze e-mail do kolegi / 

koleżanki na temat pokazu mody, na 
którym był, opisuje przedmioty, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach z przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, przekazuje 
informacje, zaprasza, stosuje; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
pyta i odpowiada na pytania dotyczące 
ubrań, spędzania czasu wolnego, 
spędzania czasu z przyjaciółmi, 
świętowania, opisuje przedmioty, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach, opisuje upodobania, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
nawiązuje kontakty towarzyskie, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje, 
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– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
pyta i odpowiada na pytania dotyczące 
ubrań, spędzania czasu wolnego, 
spędzania czasu z przyjaciółmi, 
świętowania, prostymi zdaniami, 
zdawkowo opisuje przedmioty, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach, opisuje upodobania, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
nawiązuje kontakty towarzyskie, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje, 
pyta o preferencje innych osób, 

wyraża uczucia i emocje, popełniając 
liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Popełniając liczne błędy, z pomocą 
nauczyciela, korzystając z notatek, 
przedstawia publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowany 
materiał. 
 

tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące ubrań, spędzania 
czasu wolnego, spędzania czasu z 
przyjaciółmi, świętowania, opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach, opisuje upodobania, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
nawiązuje kontakty towarzyskie, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża i uzasadnia swoje preferencje, 
pyta o preferencje innych osób, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Częściowo poprawnie przedstawia 
publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowany materiał. 
 

odpowiedni do sytuacji; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące ubrań, spędzania 
czasu wolnego, spędzania czasu z 
przyjaciółmi, świętowania, opisuje 
przedmioty, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach, opisuje upodobania, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
nawiązuje kontakty towarzyskie, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje preferencje, 

pyta o preferencje innych osób, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– W większości poprawnie przedstawia 
publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowany materiał. 
 

pyta o preferencje innych osób, 
wyraża uczucia i emocje. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym informacje 
zawarte w materiale audiowizualnym i 
tekście obcojęzycznym. 
– Samodzielnie i poprawnie 
przedstawia publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowany 
materiał. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1. 

Rozdział 2: The digital mind 

 
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: 
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1. słownictwo z działu życie prywatne 
2. słownictwo z działu nauka i technika 
3. czasy Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous  
4. składnia czasowników: czasownik + bezokolicznik, czasownik + forma -ing 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 

– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo wypowiada się 
na temat interesujących go dziedzin 
nauki, wyraża i uzasadnia swoje opinie 
i upodobania, popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat najnowszych osiągnięć 
naukowych, uzyskuje i przekazuje 
informacje, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opnie rozmówcy, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przy 
pomocy bardzo prostych konstrukcji 
opowiada o czynnościach, które lepiej 
wykonują ludzie, a które lepiej 
wykonują komputery, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sztucznej inteligencji oraz 
korzyści i zagrożeń z niej 
wynikających, uzyskuje i przekazuje 
informacje, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
wypowiada się na temat opłaty za 
wstęp do muzeum, wyraża i uzasadnia 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 

– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat 
interesujących go dziedzin nauki, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat najnowszych 
osiągnięć naukowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opnie rozmówcy, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie opowiada o 
czynnościach, które lepiej wykonują 
ludzie, a które lepiej wykonują 
komputery, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sztucznej 
inteligencji oraz korzyści i zagrożeń z 
niej wynikających, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 

– Na ogół poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat 
interesujących go dziedzin nauki, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat najnowszych 
osiągnięć naukowych, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opnie rozmówcy, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie opowiada o 
czynnościach, które lepiej wykonują 
ludzie, a które lepiej wykonują 
komputery, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sztucznej 
inteligencji oraz korzyści i zagrożeń z 
niej wynikających, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, 
podtrzymuje rozmowę w przypadku 
trudności w jej przebiegu, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Poprawnie rozróżnia styl formalny i 

nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
samodzielnie wypowiada się na temat 
interesujących go dziedzin nauki, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat najnowszych osiągnięć 
naukowych, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opnie rozmówcy, zgadza się lub 
nie zgadza się z opiniami innych osób. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opowiada 
o czynnościach, które lepiej wykonują 
ludzie, a które lepiej wykonują 
komputery, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat sztucznej inteligencji oraz 
korzyści i zagrożeń z niej 
wynikających, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
uczucia i emocje. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opisuje  
– Przy pomocy zdań złożonych 
wypowiada się na temat opłaty za 
wstęp do muzeum, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
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swoje opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat muzeów, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania 
rozmówców, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
quizu dotyczącego mózgu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
dronami oraz korzyści wynikających z 

używania dronów, opisuje czynności, 
przedstawia intencje marzenia, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady danego 
rozwiązania. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat dronów, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
mówi o swoich pragnieniach, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, bardzo 
prostymi zdaniami opowiada o tym, co 
zwykle robi w weekendy, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat propozycji spędzenia 
wolnego czasu, przekazuje informacje, 
przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 

wypowiada się na temat opłaty za 
wstęp do muzeum, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat muzeów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówców, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat quizu 
dotyczącego mózgu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 

popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach z dronami 
oraz korzyści wynikających z używania 
dronów, opisuje czynności, 
przedstawia intencje marzenia, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady danego 
rozwiązania. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat dronów, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
mówi o swoich pragnieniach, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie, prostymi 
zdaniami opowiada o tym, co zwykle 
robi w weekendy, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat propozycji 
spędzenia wolnego czasu, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 

wypowiada się na temat opłaty za 
wstęp do muzeum, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat muzeów, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówców, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat quizu 
dotyczącego mózgu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 

popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach z dronami 
oraz korzyści wynikających z używania 
dronów, opisuje czynności, 
przedstawia intencje marzenia, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady danego 
rozwiązania. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat dronów, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
mówi o swoich pragnieniach, 
popełniając nieliczne błędy. 
– W większości bezbłędnie opowiada o 
tym, co zwykle robi w weekendy, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat propozycji 
spędzenia wolnego czasu, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, przekazuje informacje, 

temat muzeów, rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówców. 
– Przy pomocy zdań złożonych, 
samodzielnie wypowiada się na temat 
quizu dotyczącego mózgu, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy. 
– Poprawnie i szczegółowo opowiada o 
swoich doświadczeniach z dronami 
oraz korzyści wynikających z używania 
dronów, opisuje czynności, 
przedstawia intencje marzenia, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 

przedstawia zalety i wady danego 
rozwiązania. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat dronów, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, mówi o swoich 
pragnieniach. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opowiada 
o tym, co zwykle robi w weekendy, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat propozycji spędzenia wolnego 
czasu, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
przekazuje informacje, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje; 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Przy pomocy zdań złożonych, 
szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
korzystaniem z mediów 
społecznościowych i urządzeń 
informacyjno-komunikacyjnych, 
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konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
prostymi zdaniami zdawkowo 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z korzystaniem z mediów 
społecznościowych i urządzeń 
informacyjno-komunikacyjnych, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat kampanii charytatywnej, 
której celem jest zebranie pieniędzy w 
zamian za zaprzestanie przez uczniów 
korzystania z urządzeń informacyjno-
komunikacyjnych oraz na temat 
zmian, jakie zaszły w naszym życiu 
dzięki technologii komputerowej, 

uzyskuje i przekazuje informacje, przy 
pomocy bardzo prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówców, popełniając 
liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji pisze bardzo 
krótki wpis na blogu na temat 
technologii informacyjno-
komunikacyjnej, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, przedstawia zalety i 
wady, opisuje doświadczenia, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji pisze bardzo 
krótki wpis na blogu na temat szkolnej 
debaty, w której uczestniczył, opisuje 
wydarzenia, relacjonuje wydarzenia z 

rozmowę, przekazuje informacje, 
proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
prostymi zdaniami opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
korzystaniem z mediów 
społecznościowych i urządzeń 
informacyjno-komunikacyjnych, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat kampanii 

charytatywnej, której celem jest 
zebranie pieniędzy w zamian za 
zaprzestanie przez uczniów 
korzystania z urządzeń informacyjno-
komunikacyjnych oraz na temat 
zmian, jakie zaszły w naszym życiu 
dzięki technologii komputerowej, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje 
rozmówców, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótki wpis na blogu na temat 
technologii informacyjno-
komunikacyjnej, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, przedstawia zalety i 
wady, opisuje doświadczenia, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z 

proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, opowiada 
o swoich doświadczeniach związanych 
z korzystaniem z mediów 
społecznościowych i urządzeń 
informacyjno-komunikacyjnych, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat kampanii 
charytatywnej, której celem jest 
zebranie pieniędzy w zamian za 

zaprzestanie przez uczniów 
korzystania z urządzeń informacyjno-
komunikacyjnych oraz na temat 
zmian, jakie zaszły w naszym życiu 
dzięki technologii komputerowej, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje 
rozmówców, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze wpis na blogu na temat 
technologii informacyjno-
komunikacyjnej, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, przedstawia zalety i 
wady, opisuje doświadczenia, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze wpis na blogu na temat szkolnej 

opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat kampanii charytatywnej, której 
celem jest zebranie pieniędzy w 
zamian za zaprzestanie przez uczniów 
korzystania z urządzeń informacyjno-
komunikacyjnych oraz na temat 
zmian, jakie zaszły w naszym życiu 
dzięki technologii komputerowej, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje 
rozmówców. 

– Samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu na temat technologii 
informacyjno-komunikacyjnej, opisuje 
czynności, przedstawia fakty, 
przedstawia zalety i wady, opisuje 
doświadczenia, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu na temat szkolnej debaty, w 
której uczestniczył, opisuje 
wydarzenia, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, przedstawia argumenty za 
i przeciw danej tezie, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
adresata; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat zalet korzystania ze 
smartfonów, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje rozmowę, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, mówi 
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przeszłości, przedstawia argumenty za 
i przeciw danej tezie, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
adresata; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zalet korzystania ze 
smartfonów, przekazuje informacje, 
bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, mówi o korzyściach i 
zagrożeniach sztucznej inteligencji, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 

informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Popełniając liczne błędy, z pomocą 
nauczyciela, korzystając z notatek, 
przedstawia publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowany 
materiał. 
 

podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótki wpis na blogu na temat 
szkolnej debaty, w której uczestniczył, 
opisuje wydarzenia, relacjonuje 
wydarzenia z przeszłości, przedstawia 
argumenty za i przeciw danej tezie, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie adresata; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zalet korzystania 
ze smartfonów, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje rozmowę, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, pyta o opinie rozmówcy, mówi 
o korzyściach i zagrożeniach sztucznej 
inteligencji, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji  
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Częściowo poprawnie przedstawia 
publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowany materiał. 

debaty, w której uczestniczył, opisuje 
wydarzenia, relacjonuje wydarzenia z 
przeszłości, przedstawia argumenty za 
i przeciw danej tezie, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
adresata; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zalet korzystania 
ze smartfonów, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje rozmowę, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, mówi 
o korzyściach i zagrożeniach sztucznej 
inteligencji, popełniając nieliczne 

błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Na ogół poprawnie przedstawia 
publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowany materiał. 

o korzyściach i zagrożeniach sztucznej 
inteligencji. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
przedstawianiem prezentacji. 
– Samodzielnie i poprawnie 
przedstawia publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowany 
materiał. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2. 

Rozdział 3: Active and healthy 

 
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: 
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1. słownictwo z działu życie prywatne 
2. słownictwo z działu żywienie 
3. słownictwo z działu zakupy i usługi 
4. słownictwo z działu sport 
5. słownictwo z działu zdrowie 
6. czasy: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 
7. konstrukcje used to i would  
8. pytania pośrednie 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem.  
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
sportów ekstremalnych, których 
próbował i których chciałby 
spróbować, zdawkowo opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, opinie i poglądy, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sukcesu, który odniósł w 
dziedzinie sportu oraz urazu, którego 
doznał podczas wykonywania sportu, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, bardzo 
prostymi zdaniami opowiada o 
dyscyplinach sportu, które lubi i 
których nie lubi uprawiać, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat utrzymywania dobrej 
kondycji, przekazuje i uzyskuje 
informacje, przy pomocy bardzo 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem.  
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat sportów 
ekstremalnych, których próbował i 
których chciałby spróbować, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, opinie i poglądy, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sukcesu, który 
odniósł w dziedzinie sportu oraz urazu, 
którego doznał podczas wykonywania 
sportu, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Częściowo bezbłędnie, prostymi 
zdaniami, opowiada o dyscyplinach 
sportu, które lubi i których nie lubi 
uprawiać, opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, opinie i 
poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat utrzymywania 
dobrej kondycji, rozpoczyna, 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem.  
– W większości poprawnie rozróżnia 
styl formalny i nieformalny 
wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat sportów 
ekstremalnych, których próbował i 
których chciałby spróbować, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, opinie i poglądy, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sukcesu, który 
odniósł w dziedzinie sportu oraz urazu, 
którego doznał podczas wykonywania 
sportu, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie opowiada o 
dyscyplinach sportu, które lubi i 
których nie lubi uprawiać, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat utrzymywania 
dobrej kondycji, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Poprawnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
samodzielnie wypowiada się na temat 
sportów ekstremalnych, których 
próbował i których chciałby 
spróbować, opisuje czynności, wyraża 
i uzasadnia swoje upodobania, opinie i 
poglądy, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat sukcesu, który odniósł w 
dziedzinie sportu oraz urazu, którego 
doznał podczas wykonywania sportu, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje. 
– Samodzielnie i bezbłędnie opowiada 
o dyscyplinach sportu, które lubi i 
których nie lubi uprawiać, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, opinie i poglądy. 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat utrzymywania dobrej kondycji, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, przekazuje i 
uzyskuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania, pyta o 
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prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia opinie i upodobania, pyta o 
opinie i upodobania rozmówcy, wyraża 
i uzasadnia uczucia i emocje, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opisuje sytuacje 
przedstawione na fotografiach i mówi, 
w jakich sytuacjach należy wezwać 
służby ratunkowe, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża opinie i 
poglądy, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje, jak jego życie, 
życie jego kolegów i rodziny uległo 

zmianie, opisuje czynności, 
przedstawia fakty z przeszłości i 
teraźniejszości, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zmian, jakie nastąpiły w jego 
życiu, przekazuje i uzyskuje 
informacje, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opisuje sytuację 
przedstawioną na fotografii, opisuje 
osoby, czynności, uczucia, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie w 
sklepie, uzyskuje i przekazuje 
informacje, bardzo prostymi zdaniami 
prosi, odmawia wykonania prośby; 
stosuje formy grzecznościowe, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, bardzo 
prostymi zdaniami wymienia zdrowe i 
niezdrowe produkty, które spożywa, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat niezdrowego jedzenia, 
przekazuje i uzyskuje informacje, przy 

prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, przekazuje i uzyskuje 
informacje, wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, wyraża i 
uzasadnia uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje sytuacje przedstawione na 
fotografiach i mówi, w jakich 
sytuacjach należy wezwać służby 
ratunkowe, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża opinie i 
poglądy, popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, opisuje, 

jak jego życie, życie jego kolegów i 
rodziny uległo zmianie, opisuje 
czynności, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, wyraża i 
uzasadnia opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zmian, jakie 
nastąpiły w jego życiu, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, przekazuje i uzyskuje 
informacje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje sytuację przedstawioną na 
fotografii, opisuje osoby, czynności, 
uczucia, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie w sklepie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, prosi, odmawia 
wykonania prośby; stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Popełniając dość liczne błędy, 
prostymi zdaniami wymienia zdrowe i 

rozmowę, przekazuje i uzyskuje 
informacje, wyraża i uzasadnia opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, wyraża i 
uzasadnia uczucia i emocje, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje sytuacje przedstawione na 
fotografiach i mówi, w jakich 
sytuacjach należy wezwać służby 
ratunkowe, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża opinie i 
poglądy, popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, opisuje, 
jak jego życie, życie jego kolegów i 

rodziny uległo zmianie, opisuje 
czynności, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, wyraża i 
uzasadnia opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zmian, jakie 
nastąpiły w jego życiu, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, przekazuje i uzyskuje 
informacje, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje sytuację przedstawioną na 
fotografii, opisuje osoby, czynności, 
uczucia, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie w sklepie, rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, prosi, odmawia 
wykonania prośby; stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając nieliczne 
błędy. 
– W większości poprawnie wymienia 
zdrowe i niezdrowe produkty, które 
spożywa, wyraża i uzasadnia swoje 

opinie i upodobania rozmówcy, wyraża 
i uzasadnia uczucia i emocje 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opisuje sytuacje 
przedstawione na fotografiach i mówi, 
w jakich sytuacjach należy wezwać 
służby ratunkowe, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża opinie i 
poglądy. 
– Zdaniami złożonymi, szczegółowo 
opisuje, jak jego życie, życie jego 
kolegów i rodziny uległo zmianie, 
opisuje czynności, przedstawia fakty z 
przeszłości i teraźniejszości, wyraża i 
uzasadnia opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 

temat zmian, jakie nastąpiły w jego 
życiu, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
przekazuje i uzyskuje informacje. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opisuje sytuację 
przedstawioną na fotografii, opisuje 
osoby, czynności, uczucia, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie w 
sklepie, rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, prosi, odmawia wykonania 
prośby, stosuje formy grzecznościowe. 
– Samodzielnie i poprawnie wymienia 
zdrowe i niezdrowe produkty, które 
spożywa, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat niezdrowego jedzenia, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, przekazuje i 
uzyskuje informacje, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje 
rozmówców. 
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pomocy bardzo prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówców, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo opowiada 
historyjkę w oparciu o obrazki, opisuje 
czynności, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, popełniając 
liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku i pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, pisze bardzo 

krótkie opowiadanie, prostymi 
zdaniami opisuje osoby, miejsca i 
czynności, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku i pomocy nauczyciela, 
popełniając liczne błędy, pisze bardzo 
krótki wpis na blogu, prostymi 
zdaniami opisuje wizytę w restauracji, 
opisuje jedzenie, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
uzyskuje i przekazuje informacje, przy 
pomocy bardzo prostych konstrukcji 
zaprasza, przyjmuje zaproszenia; 
stosuje formy grzecznościowe, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 

niezdrowe produkty, które spożywa, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat niezdrowego 
jedzenia, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
przekazuje i uzyskuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówców, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada historyjkę w oparciu o 
obrazki, opisuje czynności, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 

wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku, częściowo bezbłędnie 
pisze krótkie opowiadanie, opisuje 
osoby, miejsca i czynności, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku, częściowo bezbłędnie 
pisze krótki wpis na blogu, opisuje 
wizytę w restauracji, opisuje jedzenie, 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
zaprasza, przyjmuje zaproszenia; 
stosuje formy grzecznościowe, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 

opinie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat niezdrowego 
jedzenia, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
przekazuje i uzyskuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówców, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada historyjkę w oparciu o 
obrazki, opisuje czynności, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 

popełniając nieliczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku i swoich własnych, na 
ogół bezbłędnie pisze opowiadanie, 
opisuje osoby, miejsca i czynności, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń w 
podręczniku i swoich własnych, na 
ogół bezbłędnie pisze wpis na blogu, 
opisuje wizytę w restauracji, opisuje 
jedzenie, czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
zaprasza, przyjmuje zaproszenia; 
stosuje formy grzecznościowe, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 

– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opowiada historyjkę w 
oparciu o obrazki, opisuje czynności, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
opowiadanie, opisuje osoby, miejsca i 
czynności, przy pomocy złożonych 
konstrukcji wyraża i opisuje uczucia i 
emocje; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu, przy pomocy złożonych 

konstrukcji opisuje wizytę w 
restauracji, opisuje jedzenie, 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, zaprasza, 
przyjmuje zaproszenia; stosuje formy 
grzecznościowe. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
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 informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3. 

Rozdział 4: Time to move 

 
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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu życie prywatne 
3. słownictwo z działu praca 
4. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka 
5. słownictwo z działu świat przyrody 
6. elementy wiedzy o krajach angielskojęzycznych 
7. czasowniki modalne 
8. zdania względne 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo opowiada o 
zaletach i wadach pracy stewardessy, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zasad obowiązujących w 
środkach transportu publicznego, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, tworzy 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o zaletach i wadach pracy 
stewardessy, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zasad 
obowiązujących w środkach transportu 
publicznego, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– W większości poprawnie rozróżnia 
styl formalny i nieformalny 
wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o zaletach i wadach pracy 
stewardessy, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zasad 
obowiązujących w środkach transportu 
publicznego, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 

– Poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.  
– Poprawnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Zdaniami złożonymi szczegółowo 
opowiada o zaletach i wadach pracy 
stewardessy, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat zasad obowiązujących w 
środkach transportu publicznego, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje. 
– Zdaniami złożonymi samodzielnie 
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krótką listę zalet i wad spędzania 
wakacji z rodzicami, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy. 
– Z trudem współpracuje w grupie i 
tworzy krótką prezentację dla 
rodziców z radami, jak przetrwać 
wakacje z nastolatkiem, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
udziela rady, instruuje, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając dość liczne 
błędy.  
– Popełniając liczne błędy, podaje 
niektóre wskazówki dotyczące 

pakowania bagażu, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat podróżowania, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada o miejscach w 
Stanach Zjednoczonych, które 
chciałby zwiedzić, przedstawia 
marzenia i nadzieje na przyszłość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opisuje fotografie, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność i przypuszczenie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat rowerzystów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 

popełniając dość liczne błędy. 
– Popełniając dość liczne błędy, tworzy 
listę zalet i wad spędzania wakacji z 
rodzicami, opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie współpracować w 
grupie i tworzyć prezentację dla 
rodziców z radami, jak przetrwać 
wakacje z nastolatkiem, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, udziela rady, 
instruuje, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie podaje 

wskazówki dotyczące pakowania 
bagażu, opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia opinie. 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat podróżowania, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o miejscach w Stanach 
Zjednoczonych, które chciałby 
zwiedzić, przedstawia marzenia i 
nadzieje na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opisuje 
fotografie, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność i przypuszczenie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat rowerzystów, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Popełniając nieliczne błędy, tworzy 
listę zalet i wad spędzania wakacji z 
rodzicami, opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie współpracuje w 
grupie i tworzy prezentację dla 
rodziców z radami, jak przetrwać 
wakacje z nastolatkiem, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, udziela rady, 
instruuje, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając nieliczne błędy. 

– Na ogół bezbłędnie podaje 
wskazówki dotyczące pakowania 
bagażu, opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia opinie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat podróżowania, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o miejscach w Stanach 
Zjednoczonych, które chciałby 
zwiedzić, przedstawia marzenia i 
nadzieje na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– W większości poprawnie opisuje 
fotografie, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność i przypuszczenie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat rowerzystów, 

tworzy listę zalet i wad spędzania 
wakacji z rodzicami, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy. 
– Aktywnie współpracuje w grupie i 
tworzy prezentację dla rodziców z 
radami, jak przetrwać wakacje z 
nastolatkiem, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, udziela rady, instruuje, 
wyraża uczucia i emocje. 
– Samodzielnie i bezbłędnie podaje 
wskazówki dotyczące pakowania 
bagażu, opisuje czynności, wyraża i 

uzasadnia opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat podróżowania, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, przy pomocy złożonych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy. 
– Samodzielnie przy pomocy zdań 
złożonych, szczegółowo opowiada o 
miejscach w Stanach Zjednoczonych, 
które chciałby zwiedzić, przedstawia 
marzenia i nadzieje na przyszłość, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Szczegółowo i bezbłędnie opisuje 
fotografie, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność i przypuszczenie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat rowerzystów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
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przekazuje informacje, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada o swoich 
doświadczeniach z korkami ulicznymi, 
opisuje zjawiska, czynności, wyraża i 
uzasadnia upodobania, opinie i 
poglądy, instruuje, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sposobów udoskonalenia 
transportu publicznego, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinię 
rozmówców, popełniając liczne błędy. 

– Popełniając liczne błędy, prostymi 
zdaniami wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat przedstawionej oferty 
wypraw, opisuje czynności, wyraża 
intencje, marzenia, wyraża 
upodobania, opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wyprawy, którą mógłby 
zorganizować w Polsce, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki 
formalny e-mail z zapytaniem, bardzo 
prostymi zdaniami opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
prowadzi proste negocjacje, wyraża 
emocje, wyraża prośby stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 

preferencje, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
korkami ulicznymi, opisuje zjawiska, 
czynności, wyraża i uzasadnia 
upodobania, opinie i poglądy, 
instruuje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sposobów 
udoskonalenia transportu publicznego, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy dyskusję, uzyskuje i 

przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinię 
rozmówców, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Częściowo poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przedstawionej oferty wypraw, opisuje 
czynności, wyraża intencje, marzenia, 
wyraża upodobania, opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wyprawy, którą 
mógłby zorganizować w Polsce, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótki formalny e-mail z 
zapytaniem, prostymi zdaniami 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, prowadzi proste 
negocjacje, wyraża emocje, wyraża 
prośby stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 

wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
korkami ulicznymi, opisuje zjawiska, 
czynności, wyraża i uzasadnia 
upodobania, opinie i poglądy, 
instruuje, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sposobów 
udoskonalenia transportu publicznego, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy dyskusję, uzyskuje i 

przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinię 
rozmówców, popełniając nieliczne 
błędy. 
– W większości poprawnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przedstawionej oferty wypraw, opisuje 
czynności, wyraża intencje, marzenia, 
wyraża upodobania, opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wyprawy, którą 
mógłby zorganizować w Polsce, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze formalny e-mail z zapytaniem, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, prowadzi proste 
negocjacje, wyraża emocje, wyraża 
prośby stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 

przekazuje informacje. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach z korkami ulicznymi, 
opisuje zjawiska, czynności, wyraża i 
uzasadnia upodobania, opinie i 
poglądy, instruuje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat sposobów udoskonalenia 
transportu publicznego, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
dyskusję, przy pomocy złożonych 
konstrukcji uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinię rozmówców. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 

bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat przedstawionej oferty 
wypraw, opisuje czynności, wyraża 
intencje, marzenia, wyraża 
upodobania, opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat wyprawy, którą mógłby 
zorganizować w Polsce, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, przy pomocy złożonych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
formalny e-mail z zapytaniem, 
szczegółowo opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
prowadzi proste negocjacje, wyraża 
emocje, wyraża prośby stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
formalny e-mail z zapytaniem, 
uzyskuje informacje, szczegółowo 
opisuje doświadczenia, wyraża 



 

18 
 

i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki 
formalny e-mail z zapytaniem, 
uzyskuje informacje, bardzo prostymi 
zdaniami opisuje doświadczenia, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, wyraża i uzasadnia 
upodobania i opinie; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sposobów na zredukowanie 
zanieczyszczenia w jego okolicy, 
zdawkowo opisuje czynności, 
instruuje, wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, przedstawia zalety i wady 
różnych rozwiązań, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Popełniając liczne błędy, z pomocą 
nauczyciela, korzystając z notatek, 
przedstawia publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowany 
materiał. 

wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótki formalny e-mail z 
zapytaniem, uzyskuje informacje, 
prostymi zdaniami opisuje 
doświadczenia, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, wyraża i 
uzasadnia upodobania i opinie; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sposobów na 
zredukowanie zanieczyszczenia w jego 
okolicy, rozpoczyna, prowadzi, 

podtrzymuje i kończy rozmowę, 
opisuje czynności, instruuje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
zalety i wady różnych rozwiązań, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Częściowo poprawnie przedstawia 
publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowany materiał. 
 

– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze formalny e-mail z zapytaniem, 
uzyskuje informacje, opisuje 
doświadczenia, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, wyraża i 
uzasadnia upodobania i opinie; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sposobów na 
zredukowanie zanieczyszczenia w jego 
okolicy, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
opisuje czynności, instruuje, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
zalety i wady różnych rozwiązań, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Na ogół poprawnie przedstawia 
publicznie w języku obcym wcześniej 
przygotowany materiał. 

pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
wyraża i uzasadnia upodobania i 
opinie; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat sposobów na zredukowanie 
zanieczyszczenia w jego okolicy, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, szczegółowo opisuje 
czynności, instruuje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, przedstawia 
zalety i wady różnych rozwiązań, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 

obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
– Samodzielnie i poprawnie 
przedstawia publicznie w języku 
obcym wcześniej przygotowany 
materiał. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4.  

Rozdział 5: The next step  

 
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 

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 
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językowych 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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. słownictwo z działu edukacja 
3. słownictwo z działu praca 
4. słownictwo z działu życie prywatne 
5. słownictwo z działu nauka i technika 

6. sposoby wyrażania przyszłości: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, be going to, may / might / could 
7. czasy Future Continuous i Future Perfect 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo wypowiada się 
na temat egzaminów i uczuć, jakie im 
towarzyszą, opisuje swoje 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zasadności przeprowadzania 
egzaminów szkolnych oraz 
umiejętności, które mogą okazać się 
przydatne w jego przyszłym zawodzie, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat uczenia się, uzyskuje i 
przekazuje informacje, prostymi 
zdaniami wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, wyraża uczucia, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo wypowiada się 
na temat programu dnia otwartego na 
uniwersytecie, wyraża i uzasadnia 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat egzaminów i 
uczuć, jakie im towarzyszą, opisuje 
swoje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zasadności 
przeprowadzania egzaminów 
szkolnych oraz umiejętności, które 
mogą okazać się przydatne w jego 
przyszłym zawodzie, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
wyraża uczucia, popełniając dość 
liczne błędy. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– W większości poprawnie rozróżnia 
styl formalny i nieformalny 
wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat egzaminów i 
uczuć, jakie im towarzyszą, opisuje 
swoje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zasadności 
przeprowadzania egzaminów 
szkolnych oraz umiejętności, które 
mogą okazać się przydatne w jego 
przyszłym zawodzie, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat uczenia się, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
wyraża uczucia, popełniając nieliczne 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Samodzielnie, zdaniami złożonymi, 
wypowiada się na temat egzaminów i 
uczuć, jakie im towarzyszą, opisuje 
swoje doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat zasadności przeprowadzania 
egzaminów szkolnych oraz 
umiejętności, które mogą okazać się 
przydatne w jego przyszłym zawodzie, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, wyraża 
uczucia i emocje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat uczenia się, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, wyraża uczucia. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
wypowiada się na temat programu 
dnia otwartego na uniwersytecie, 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania i 
opinie. 
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swoje upodobania i opinie, popełniając 
liczne błędy. 
– Z trudem współpracuje w grupie i 
opracowuje schematyczny plan dnia 
otwartego w swojej szkole, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
wyraża uczucia, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając liczne 
błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opisuje osoby przedstawione na 
fotografiach, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 

– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
kwalifikacyjnej, bardzo prostymi 
zdaniami podaje niektóre swoje 
mocne i słabe strony, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo wypowiada się 
na temat pracy w pełnym i niepełnym 
wymiarze, przedstawia zalety i wady, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat swoich zawodowych planów 
na przyszłość, uzyskuje i przekazuje 
informacje, bardzo prostymi zdaniami 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opisuje osobę 
przedstawioną na fotografii, 
przedstawia intencje, marzenia, 

– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat programu 
dnia otwartego na uniwersytecie, 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania i 
opinie, popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie współpracować w 
grupie i opracować plan dnia 
otwartego w swojej szkole, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
wyraża uczucia, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opisuje osoby 

przedstawione na fotografiach, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie kwalifikacyjnej, prostymi 
zdaniami podaje swoje mocne i słabe 
strony, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
stosuje formy grzecznościowe, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat pracy w 
pełnym i niepełnym wymiarze, 
przedstawia zalety i wady, wyraża i 
uzasadnia opinie i poglądy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat swoich 
zawodowych planów na przyszłość, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 

błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat programu 
dnia otwartego na uniwersytecie, 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania i 
opinie, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie współpracuje w 
grupie i opracowuje plan dnia 
otwartego w swojej szkole, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
wyraża uczucia, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając nieliczne 
błędy. 

– W większości poprawnie opisuje 
osoby przedstawione na fotografiach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie kwalifikacyjnej, podaje 
swoje mocne i słabe strony, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat pracy w 
pełnym i niepełnym wymiarze, 
przedstawia zalety i wady, wyraża i 
uzasadnia opinie i poglądy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat swoich 
zawodowych planów na przyszłość, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie preferencje, 

– Aktywnie współpracuje w grupie i 
opracowuje szczegółowy plan dnia 
otwartego w swojej szkole, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
wyraża uczucia, stosuje formy 
grzecznościowe. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
osoby przedstawione na fotografiach, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie 
kwalifikacyjnej, podaje swoje mocne i 

słabe strony, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
wypowiada się na temat pracy w 
pełnym i niepełnym wymiarze, 
przedstawia zalety i wady, wyraża i 
uzasadnia opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat swoich zawodowych planów na 
przyszłość, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy. 
– Zdaniami złożonymi szczegółowo 
opisuje osobę przedstawioną na 
fotografii, przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, opisuje uczucia, 
wyraża pewność przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
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nadzieje i plany na przyszłość, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
opisuje uczucia, wyraża pewność 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wymarzonej pracy oraz 
pracy, której nie chciałby wykonywać, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wymarzonego kierunku 
studiów, uzyskuje i przekazuje 

informacje, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje 
rozmówców, popełniając liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki list 
motywacyjny, bardzo prostymi 
zdaniami opisuje doświadczenia, 
przedstawia fakty, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
wyraża pewność i przypuszczenie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe.  
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótki list do 
organizatora kursu językowego, przy 
pomocy bardzo prostych konstrukcji 
przedstawia siebie, opisuje czynności, 
doświadczenia, przedstawia intencje, 

popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
częściowo bezbłędnie, opisuje osobę 
przedstawioną na fotografii, 
przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
opisuje uczucia, wyraża pewność 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wymarzonej pracy 
oraz pracy, której nie chciałby 
wykonywać, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 

preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wymarzonego 
kierunku studiów, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówców, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótki list motywacyjny, prostymi 
zdaniami opisuje doświadczenia, 
przedstawia fakty, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
wyraża pewność i przypuszczenie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe.  

pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
na ogół bezbłędnie, opisuje osobę 
przedstawioną na fotografii, 
przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
opisuje uczucia, wyraża pewność 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wymarzonej pracy 
oraz pracy, której nie chciałby 
wykonywać, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wymarzonego 
kierunku studiów, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówców, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze list motywacyjny, 
opisuje doświadczenia, przedstawia 
fakty, przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, wyraża 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie 
i poglądy, wyraża pewność i 
przypuszczenie; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe.  
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 

temat wymarzonej pracy oraz pracy, 
której nie chciałby wykonywać, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat wymarzonego kierunku studiów, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje 
rozmówców. 

– Samodzielnie i bezbłędnie pisze list 
motywacyjny, opisuje doświadczenia, 
przedstawia fakty, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
wyraża pewność i przypuszczenie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji, 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe.  
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze list 
do organizatora kursu językowego, 
przedstawia siebie, opisuje czynności, 
doświadczenia, przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wyraża prośbę; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat fotografii, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
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marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wyraża prośbę; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat fotografii, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji wyraża 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, opisuje uczucia 
i emocje, popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 

informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótki list do organizatora kursu 
językowego, przy pomocy prostych 
konstrukcji przedstawia siebie, opisuje 
czynności, doświadczenia, przedstawia 
intencje, marzenia, nadzieje i plany na 
przyszłość, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wyraża prośbę; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat fotografii, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 

kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, opisuje uczucia 
i emocje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze list do organizatora 
kursu językowego, przedstawia siebie, 
opisuje czynności, doświadczenia, 
przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje i plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wyraża prośbę; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat fotografii, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 

przekazuje informacje, wyraża opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, opisuje uczucia 
i emocje, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

informacje, wyraża opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, opisuje uczucia 
i emocje. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5.  

Rozdział 6: Do the right thing 

 
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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
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2. słownictwo z działu życie prywatne 
3. zdania warunkowe typu: 0, I i II  
4. alternatywy dla if 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudnością rozróżnia styl formalny 

i nieformalny wypowiedzi. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wyjazdu na weekend, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, wyraża 
uczucia i emocje, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada, co zrobiłby w 
przedstawionych sytuacjach, 
zdawkowo opisuje czynności, 
przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje, bardzo prostymi zdaniami 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat postępowania w przypadku 
znalezienia kuponu na loterię, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
wyraża uczucia, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo wypowiada się na temat 
prawdopodobieństwa niezwykłych 
wydarzeń w życiu człowieka, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża pewność, 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 

formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wyjazdu na 
weekend, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
opowiada, co zrobiłby w 
przedstawionych sytuacjach, opisuje 
czynności, przedstawia intencje, 
marzenia, nadzieje, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat postępowania w 
przypadku znalezienia kuponu na 
loterię, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża 
uczucia, popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
wypowiada się na temat 
prawdopodobieństwa niezwykłych 
wydarzeń w życiu człowieka, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– W większości poprawnie rozróżnia 

styl formalny i nieformalny 
wypowiedzi. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wyjazdu na 
weekend, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, opowiada, 
co zrobiłby w przedstawionych 
sytuacjach, opisuje czynności, 
przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat postępowania w 
przypadku znalezienia kuponu na 
loterię, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża 
uczucia, popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, 
wypowiada się na temat 
prawdopodobieństwa niezwykłych 
wydarzeń w życiu człowieka, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 

– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat wyjazdu na weekend, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, wyraża 
uczucia i emocje. 
– Samodzielnie, przy pomocy 
złożonych konstrukcji opowiada, co 
zrobiłby w przedstawionych 
sytuacjach, opisuje czynności, 
przedstawia intencje, marzenia, 
nadzieje, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat postępowania w przypadku 
znalezienia kuponu na loterię, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
wyraża uczucia. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
samodzielnie wypowiada się na temat 
prawdopodobieństwa niezwykłych 
wydarzeń w życiu człowieka, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
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przypuszczenie i wątpliwość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat wygrania w loterii, uzyskuje i 
przekazuje informacje, bardzo 
prostymi zdaniami wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, bardzo 
prostymi zdaniami opowiada o 
najbardziej empatycznej osobie, którą 
zna, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia. 
– Popełniając liczne błędy, bardzo 
prostymi zdaniami opowiada o 
najlepszym i najgorszym sposobie na 

odwołanie spotkania z przyjacielem, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, wyraża uczucia, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje, pyta o radę, 
udziela porad, reaguje na poradę; 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji udziela porady, prostymi 
słowami opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia opinie, opisuje uczucia, 
przedstawia argumenty za i przeciw 
danemu rozwianiu, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
wypowiada się na temat kłamstwa, 

opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat wygrania w loterii, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
najbardziej empatycznej osobie, którą 
zna, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia. 
– Popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o najlepszym i najgorszym 

sposobie na odwołanie spotkania z 
przyjacielem, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
popełniając dość liczne błędy, 
uzyskuje i przekazuje informacje, pyta 
o radę, udziela porad, reaguje na 
poradę; stosuje formy 
grzecznościowe. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
udziela porady, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie, opisuje 
uczucia, przedstawia argumenty za i 
przeciw danemu rozwianiu, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, wyraża uczucia 

opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat wygrania w loterii, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, wyraża uczucia i emocje, 
popełniając nieliczne błędy. 
– W większości poprawnie opowiada o 
najbardziej empatycznej osobie, którą 
zna, wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia. 
– Popełniając nieliczne błędy, 
opowiada o najlepszym i najgorszym 

sposobie na odwołanie spotkania z 
przyjacielem, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
popełniając nieliczne błędy, uzyskuje i 
przekazuje informacje, pyta o radę, 
udziela porad, reaguje na poradę; 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
udziela porady, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie, opisuje 
uczucia, przedstawia argumenty za i 
przeciw danemu rozwianiu, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, popełniając nieliczne błędy. 

temat wygrania w loterii, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje. 
– Bezbłędnie opowiada o najbardziej 
empatycznej osobie, którą zna, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia. 
– Samodzielnie i szczegółowo 
opowiada o najlepszym i najgorszym 
sposobie na odwołanie spotkania z 
przyjacielem, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
wyraża uczucia, wyraża pewność, 

przypuszczenie, wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
złożonych konstrukcji pyta o radę, 
udziela porad, reaguje na poradę; 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Samodzielnie, przy pomocy 
złożonych konstrukcji udziela porady, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
opinie, opisuje uczucia, przedstawia 
argumenty za i przeciw danemu 
rozwianiu, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje. 
– Samodzielnie, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wypowiada się 
na temat kłamstwa, opisuje czynności, 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy. 
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opisuje czynności, doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, bardzo prostymi 
zdaniami pisze krótką rozprawkę typu 
za i przeciw, prostymi słowami opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie 
wątpliwość; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, bardzo prostymi 
zdaniami pisze krótką rozprawkę typu 

za i przeciw, opisuje czynności, 
wyraża i uzasadnia opinie, wyraża 
pewność, przypuszczenie wątpliwość; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat konfliktu z koleżanką / 
kolegą, uzyskuje przekazuje 
informacje, bardzo prostymi zdaniami 
opisuje czynności i doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, udziela rad, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

i emocje, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
wypowiada się na temat kłamstwa, 
opisuje czynności, doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze rozprawkę typu za i przeciw, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie wątpliwość; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 

– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze rozprawkę typu za i przeciw, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie wątpliwość; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat konfliktu z 
koleżanką / kolegą, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje przekazuje 
informacje, opisuje czynności i 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
udziela rad, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 

– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, 
wypowiada się na temat kłamstwa, 
opisuje czynności, doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 
pisze rozprawkę typu za i przeciw, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie wątpliwość; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, na ogół bezbłędnie 

pisze rozprawkę typu za i przeciw, 
opisuje czynności, wyraża i uzasadnia 
opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie wątpliwość; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat konfliktu z 
koleżanką / kolegą, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje przekazuje 
informacje, opisuje czynności i 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
udziela rad, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
rozprawkę typu za i przeciw, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie 
wątpliwość; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
rozprawkę typu za i przeciw, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie 
wątpliwość; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat konfliktu z koleżanką / kolegą, 

rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje przekazuje 
informacje, szczegółowo opisuje 
czynności i doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, udziela rad, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6. 

Rozdział 7: In the spotlight 
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OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

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: 

1. słownictwo z działu kultura 
2. mowa zależna 

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada o wiadomościach 
telewizyjnych lub prasowych, które 

pamięta z minionego tygodnia, opisuje 
czynności, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat rad, których udzielają 
rodzice, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji zdawkowo opowiada o 
rodzajach programów telewizyjnych, 
które lubi oglądać, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie, popełniając dość liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat oglądania telewizji, uzyskuje 
i przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o wiadomościach 
telewizyjnych lub prasowych, które 

pamięta z minionego tygodnia, opisuje 
czynności, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat rad, których 
udzielają rodzice, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o rodzajach programów 
telewizyjnych, które lubi oglądać, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat oglądania 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– W większości poprawnie rozróżnia 
styl formalny i nieformalny 
wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o wiadomościach 

telewizyjnych lub prasowych, które 
pamięta z minionego tygodnia, opisuje 
czynności, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat rad, których 
udzielają rodzice, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o rodzajach programów 
telewizyjnych, które lubi oglądać, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.  
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo i bezbłędnie opowiada o 
wiadomościach telewizyjnych lub 
prasowych, które pamięta z minionego 

tygodnia, opisuje czynności, podaje 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat rad, których udzielają rodzice, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy. 
– Samodzielnie, przy pomocy 
złożonych konstrukcji opowiada o 
rodzajach programów telewizyjnych, 
które lubi oglądać, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat oglądania telewizji, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
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rozmówcy, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
wypowiada się na temat swoich 
ulubionych artystów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zalet i wad bycia artystą, 
przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat zdjęć przedstawionych w 
tekście. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat sztuki, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia opinie 
na temat uczestnictwa w telewizyjnych 
programach talentów, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada o różnych trudnych 
sytuacjach, które mogą się zdarzyć 
podczas występowania, wyraża 
pewność, przypuszczenie i wątpliwość; 
uczeń opowiada o swoim 
doświadczeniu, opisuje czynności i 
uczucia. 
– Popełniając liczne błędy, prostymi 
zdaniami wypowiada się na temat 
sztuki, opisuje czynności, 

telewizji, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
wypowiada się na temat swoich 
ulubionych artystów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zalet i wad bycia 
artystą, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat zdjęć 
przedstawionych w tekście. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia opinie na temat 
uczestnictwa w telewizyjnych 
programach talentów, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o różnych trudnych 
sytuacjach, które mogą się zdarzyć 
podczas występowania, wyraża 

rozmowie na temat oglądania 
telewizji, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, 
wypowiada się na temat swoich 
ulubionych artystów, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zalet i wad bycia 
artystą, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 

uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat zdjęć 
przedstawionych w tekście. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat sztuki, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia opinie na temat 
uczestnictwa w telewizyjnych 
programach talentów, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, opowiada 
o różnych trudnych sytuacjach, które 
mogą się zdarzyć podczas 

opinie, pyta o opinie rozmówcy, nie 
popełniając błędów. 
– Samodzielnie, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wypowiada się 
na temat swoich ulubionych artystów, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat zalet i wad bycia artystą, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy. 
– Samodzielnie, przy pomocy 

złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat zdjęć 
przedstawionych w tekście. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat sztuki, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, przy 
pomocy złożonych konstrukcji 
bezbłędnie wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
wyraża i uzasadnia opinie na temat 
uczestnictwa w telewizyjnych 
programach talentów, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opowiada o różnych 
trudnych sytuacjach, które mogą się 
zdarzyć podczas występowania, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość; uczeń opowiada o swoim 
doświadczeniu, opisuje czynności i 
uczucia.  
– Samodzielnie i bezbłędnie 
wypowiada się na temat sztuki, 
opisuje czynności, doświadczeniach, 
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doświadczeniach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, prostymi zdaniami pisze 
krótką recenzję sztuki, zdawkowo 
opisuje miejsca i czynności, opisuje 
uczucia, poleca lub odradza; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, przy pomocy bardzo 
prostych zdań, pisze krótką recenzję 
filmu, zdawkowo opisuje miejsca i 

czynności, opisuje uczucia, poleca lub 
odradza; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat fotografii, uzyskuje i 
przekazuje informacje, prostymi 
zdaniami wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

pewność, przypuszczenie i wątpliwość; 
uczeń opowiada o swoim 
doświadczeniu, opisuje czynności i 
uczucia. 
– Częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat sztuki, opisuje czynności, 
doświadczeniach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze recenzję sztuki, opisuje miejsca i 
czynności, opisuje uczucia, poleca lub 
odradza; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z 

podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze recenzję filmu, opisuje miejsca i 
czynności, opisuje uczucia, poleca lub 
odradza; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat fotografii, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

występowania, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość; uczeń 
opowiada o swoim doświadczeniu, 
opisuje czynności i uczucia. 
– W większości poprawnie wypowiada 
się na temat sztuki, opisuje czynności, 
doświadczeniach, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze recenzję sztuki, 
opisuje miejsca i czynności, opisuje 
uczucia, poleca lub odradza; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 

– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze recenzję filmu, 
opisuje miejsca i czynności, opisuje 
uczucia, poleca lub odradza; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat fotografii, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

wyraża i uzasadnia swoje opinie 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
recenzję sztuki, przy pomocy 
złożonych konstrukcji opisuje miejsca i 
czynności, opisuje uczucia, poleca lub 
odradza; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
recenzję filmu, przy pomocy złożonych 
konstrukcji opisuje miejsca i 
czynności, opisuje uczucia, poleca lub 
odradza; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji.  
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 

temat fotografii, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, przy pomocy złożonych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7.  

Rozdział 8: Consumers' world 
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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: 

1. słownictwo z działu życie prywatne 
2. słownictwo z działu zakupy i usługi 
3. strona bierna 
4. konstrukcje: have / get something done  

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat reklamy i promocji, prostymi 
zdaniami uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
kieszonkowego, wydawania i 
oszczędzania pieniędzy, opisuje 
czynności, doświadczenia, wyraża i 

uzasadnia opinie, popełniając liczne 
błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat kieszonkowego, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, wypowiada 
się na temat powiedzeń związanych z 
pieniędzmi, opisuje czynności, 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat reklamy i 
promocji, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat 
kieszonkowego, wydawania i 

oszczędzania pieniędzy, opisuje 
czynności, doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat kieszonkowego, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– W większości poprawnie rozróżnia 
styl formalny i nieformalny 
wypowiedzi. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat reklamy i 
promocji, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat 

kieszonkowego, wydawania i 
oszczędzania pieniędzy, opisuje 
czynności, doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat kieszonkowego, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.  
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat reklamy i promocji, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy. 
– Samodzielnie, przy pomocy 
złożonych konstrukcji, wypowiada się 
na temat kieszonkowego, wydawania i 
oszczędzania pieniędzy, opisuje 
czynności, doświadczenia, wyraża i 
uzasadnia opinie. 

– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat kieszonkowego, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, nie popełniając 
błędów. 
– Bezbłędnie wypowiada się na temat 
powiedzeń związanych z pieniędzmi, 
opisuje czynności, doświadczenia, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy. 
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doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat pieniędzy, prostymi zdaniami 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat pieniędzy, kupowania i 
rachunków bankowych, przy pomocy 
bardzo prostych konstrukcji uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 

popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
escape roomami, opisuje czynności, 
wyraża upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, opisuje uczucia. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
prostymi zdaniami uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia zażalenia, wyraża uczucia, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
wypowiada się na temat korzystania z 
usług, opisuje czynności, 
doświadczenia, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat korzystania z usług, bardzo 
prostymi zdaniami uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
mówi, na co chętniej wydałby 

– Częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat powiedzeń związanych z 
pieniędzmi, opisuje czynności, 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat pieniędzy, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat pieniędzy, 
kupowania i rachunków bankowych, 

rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach z escape 
roomami, opisuje czynności, wyraża 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie, opisuje uczucia. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia zażalenia, wyraża 
uczucia, popełniając dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
wypowiada się na temat korzystania z 
usług, opisuje czynności, 
doświadczenia, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat korzystania z 
usług, rozpoczyna, prowadzi, 

popełniając nieliczne błędy. 
– W większości poprawnie wypowiada 
się na temat powiedzeń związanych z 
pieniędzmi, opisuje czynności, 
doświadczenia, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat pieniędzy, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat pieniędzy, 

kupowania i rachunków bankowych, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i upodobania, 
pyta o opinie i upodobania rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– W większości poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach z escape 
roomami, opisuje czynności, wyraża 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie, opisuje uczucia. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia zażalenia, wyraża 
uczucia, popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, 
wypowiada się na temat korzystania z 
usług, opisuje czynności, 
doświadczenia, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat korzystania z 

– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat pieniędzy, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat pieniędzy, kupowania i 
rachunków bankowych, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i upodobania, pyta o opinie i 
upodobania rozmówcy. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opowiada 

o swoich doświadczeniach z escape 
roomami, opisuje czynności, wyraża 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie, opisuje uczucia. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia zażalenia, wyraża uczucia. 
– Samodzielnie, przy pomocy zdań 
złożonych, wypowiada się na temat 
korzystania z usług, opisuje czynności, 
doświadczenia, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat korzystania z usług, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy. 
– Bezbłędnie mówi, na co chętniej 
wydałby pieniądze, opisuje przedmioty 
i czynności, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
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pieniądze, opisuje przedmioty i 
czynności, wyraża upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji pisze bardzo 
krótką rozprawkę zawierającą opinię 
na temat otrzymywania prezentów, 
zdawkowo opisuje czynności, wyraża 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
opinie, przekazuje informacje, 
przedstawia zalety i wady, wyraża 
pewność, przypuszczenie; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 

odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, pisze bardzo krótką 
rozprawkę zawierającą opinię na 
temat wydawania pieniędzy przez 
nastolatków, prostymi zdaniami 
opisuje czynności, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zakupu przez internet, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, wyraża sugestie, 
stosuje formy grzecznościowe, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie mówi, na co 
chętniej wydałby pieniądze, opisuje 
przedmioty i czynności, wyraża 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótką rozprawkę zawierającą 
opinię na temat otrzymywania 
prezentów, prostymi zdaniami opisuje 

czynności, wyraża upodobania, wyraża 
i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, przedstawia zalety i wady, 
wyraża pewność, przypuszczenie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze krótką rozprawkę zawierającą 
opinię na temat wydawania pieniędzy 
przez nastolatków, prostymi zdaniami 
opisuje czynności, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zakupu przez 
internet, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie, wyraża 
sugestie, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając dość 
liczne błędy. 

usług, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
nieliczne błędy. 
– W większości bezbłędnie mówi, na 
co chętniej wydałby pieniądze, opisuje 
przedmioty i czynności, wyraża 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze rozprawkę 
zawierającą opinię na temat 

otrzymywania prezentów, opisuje 
czynności, wyraża upodobania, wyraża 
i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, przedstawia zalety i wady, 
wyraża pewność, przypuszczenie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większość 
bezbłędnie pisze rozprawkę 
zawierającą opinię na temat 
wydawania pieniędzy przez 
nastolatków, opisuje czynności, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia zalety i 
wady; stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zakupu przez 
internet, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie, wyraża 
sugestie, stosuje formy 
grzecznościowe, popełniając nieliczne 

rozprawkę zawierającą opinię na 
temat otrzymywania prezentów, 
opisuje czynności, wyraża upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, przekazuje 
informacje, przedstawia zalety i wady, 
wyraża pewność, przypuszczenie; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
rozprawkę zawierającą opinię na 
temat wydawania pieniędzy przez 
nastolatków, opisuje czynności, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia zalety i 
wady; stosuje odpowiednie zasady 

konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat zakupu przez internet, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
złożonych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia opinie, wyraża sugestie, 
stosuje formy grzecznościowe. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
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– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 8.  

Rozdział 9: The power of nature 

 
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: 

1. słownictwo z działu życie prywatne 
2. słownictwo z działu podróżowanie i turystyka 
3. słownictwo z działu świat przyrody 
4. elementy wiedzy o krajach angielskojęzycznych 
5. zdania warunkowe typu III 
6. konstrukcje: I wish, If only  

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
zdawkowo opowiada, co wie na temat 
filmu opisanego w tekście, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat tego, co zmieniłby w 
przeszłości w swoim życiu, gdyby 
wiedział to, co wie teraz, bardzo 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
częściowo bezbłędnie, opowiada, co 
wie na temat filmu opisanego w 
tekście, opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat tego, co zmieniłby 
w przeszłości w swoim życiu, gdyby 
wiedział to, co wie teraz, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– W większości poprawnie rozróżnia 
styl formalny i nieformalny wypowiedzi 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
w większości bezbłędnie, opowiada, co 
wie na temat filmu opisanego w 
tekście, opisuje czynności, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat tego, co zmieniłby 
w przeszłości w swoim życiu, gdyby 
wiedział to, co wie teraz, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. 
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Samodzielnie, przy pomocy 
złożonych konstrukcji, szczegółowo 
opowiada, co wie na temat filmu 
opisanego w tekście, opisuje 
czynności, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat tego, co zmieniłby w przeszłości 
w swoim życiu, gdyby wiedział to, co 
wie teraz, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
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prostymi zdaniami uzyskuje i 
przekazuje informacje, przy pomocy 
prostych konstrukcji wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opowiada o swoich 
doświadczeniach z klęskami 
żywiołowymi, opisuje czynności i 
zjawiska, opisuje uczucia, popełniając 
liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w dyskusji na 
temat przedmiotów, które mogą 
pomóc w przetrwaniu kataklizmu oraz 
na temat pokazywania skutków 

kataklizmów w programach 
informacyjnych, bardzo prostymi 
zdaniami uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
problemu śmieci, opisuje zjawiska, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zagrożeń i ochrony 
środowiska, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
bardzo prostymi zdaniami uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża żal, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przy 
pomocy prostych konstrukcji, opisuje 
fotografię i mówi o swoich 
doświadczeniach z nocowaniem na 

rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, przy pomocy prostych 
konstrukcji wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
klęskami żywiołowymi, opisuje 
czynności i zjawiska, opisuje uczucia, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
dyskusji na temat przedmiotów, które 
mogą pomóc w przetrwaniu 
kataklizmu oraz na temat 
pokazywania skutków kataklizmów w 

programach informacyjnych, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, prostymi zdaniami 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat problemu 
śmieci, opisuje zjawiska, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zagrożeń i ochrony 
środowiska, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża żal, popełniając dość liczne 
błędy. 

rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opowiada o swoich doświadczeniach z 
klęskami żywiołowymi, opisuje 
czynności i zjawiska, opisuje uczucia, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
dyskusji na temat przedmiotów, które 
mogą pomóc w przetrwaniu 
kataklizmu oraz na temat 
pokazywania skutków kataklizmów w 
programach informacyjnych, 

rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat problemu 
śmieci, opisuje zjawiska, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zagrożeń i ochrony 
środowiska, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża żal, popełniając nieliczne 
błędy. 
– W większości poprawnie, przy 
pomocy poznanych konstrukcji, 

uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opowiada o swoich 
doświadczeniach z klęskami 
żywiołowymi, opisuje czynności i 
zjawiska, opisuje uczucia. 
– Aktywnie uczestniczy w dyskusji na 
temat przedmiotów, które mogą 
pomóc w przetrwaniu kataklizmu oraz 
na temat pokazywania skutków 
kataklizmów w programach 
informacyjnych, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 

rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
samodzielnie wypowiada się na temat 
problemu śmieci, opisuje zjawiska, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat zagrożeń i ochrony środowiska, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża żal. 
– Bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
fotografię i mówi o swoich 
doświadczeniach z nocowaniem na 
kempingu, opisuje czynności, intencje, 
marzenia, plany na przyszłość, opisuje 
uczucia, wyraża opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
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kempingu, opisuje czynności, intencje, 
marzenia, plany na przyszłość, opisuje 
uczucia, wyraża opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
bardzo prostymi zdaniami, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, wyraża 
żal, popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, prostymi 
zdaniami mówi, jak teledysk może 
zmienić czyjeś życie, opisuje 
czynności, miejsca, uczucia, wyraża i 
uzasadnia opinie, wyraża pewność, 

przypuszczenie, wątpliwość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat zalet i wad mieszkania w 
małej społeczności w porównaniu z 
dużym miastem oraz dlaczego 
mieszkanie w pobliżu morza sprawia, 
że ludzie są szczęśliwsi, prostymi 
zdaniami przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając liczne 
błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 
domów przyjaznych dla środowiska, 
opisuje zjawiska, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat konieczności ochrony 
środowiska naturalnego, bardzo 
prostymi zdaniami przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, przy pomocy bardzo 

– Częściowo poprawnie, przy pomocy 
prostych konstrukcji, opisuje 
fotografię i mówi o swoich 
doświadczeniach z nocowaniem na 
kempingu, opisuje czynności, intencje, 
marzenia, plany na przyszłość, opisuje 
uczucia, wyraża opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża żal, 

popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie mówi, jak 
teledysk może zmienić czyjeś życie, 
opisuje czynności, miejsca, uczucia, 
wyraża i uzasadnia opinie, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat zalet i wad 
mieszkania w małej społeczności w 
porównaniu z dużym miastem oraz 
dlaczego mieszkanie w pobliżu morza 
sprawia, że ludzie są szczęśliwsi, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, prostymi zdaniami 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat domów 
przyjaznych dla środowiska, opisuje 
zjawiska, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, popełniając dość liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat konieczności 
ochrony środowiska naturalnego, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 

opisuje fotografię i mówi o swoich 
doświadczeniach z nocowaniem na 
kempingu, opisuje czynności, intencje, 
marzenia, plany na przyszłość, opisuje 
uczucia, wyraża opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia opinie i 
preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża żal, 
popełniając nieliczne błędy. 
– W większości bezbłędnie mówi, jak 

teledysk może zmienić czyjeś życie, 
opisuje czynności, miejsca, uczucia, 
wyraża i uzasadnia opinie, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat zalet i wad 
mieszkania w małej społeczności w 
porównaniu z dużym miastem oraz 
dlaczego mieszkanie w pobliżu morza 
sprawia, że ludzie są szczęśliwsi, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
wypowiada się na temat domów 
przyjaznych dla środowiska, opisuje 
zjawiska, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat konieczności 
ochrony środowiska naturalnego, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 

– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia opinie i preferencje, pyta o 
opinie i preferencje rozmówcy, wyraża 
żal. 
– Samodzielnie i bezbłędnie mówi, jak 
teledysk może zmienić czyjeś życie, 
opisuje czynności, miejsca, uczucia, 
wyraża i uzasadnia opinie, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat zalet i wad mieszkania w małej 
społeczności w porównaniu z dużym 
miastem oraz dlaczego mieszkanie w 

pobliżu morza sprawia, że ludzie są 
szczęśliwsi, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
samodzielnie wypowiada się na temat 
domów przyjaznych dla środowiska, 
opisuje zjawiska, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat konieczności ochrony 
środowiska naturalnego, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża uczucia i 
emocje. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
artykuł na temat stylu życia 
przyjaznego dla środowiska, opisuje 
czynności i zjawiska, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie, 
opisuje uczucia, instruuje, proponuje; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
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prostych konstrukcji pisze krótki 
artykuł na temat stylu życia 
przyjaznego dla środowiska, opisuje 
czynności i zjawiska, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie, 
opisuje uczucia, instruuje, proponuje; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, przy pomocy bardzo 
prostych konstrukcji pisze krótki 
artykuł, w którym opisuje szkolny 
dzień ekologiczny, opisuje czynności i 
zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i 

uzasadnia opinie, opisuje uczucia; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
bardzo prostymi zdaniami wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje; 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe, popełniając liczne 
błędy. 
– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

kończy rozmowę, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, popełniając 
dość liczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze artykuł na temat stylu życia 
przyjaznego dla środowiska, opisuje 
czynności i zjawiska, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie, 
opisuje uczucia, instruuje, proponuje; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z 

podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze artykuł, w którym opisuje 
szkolny dzień ekologiczny, opisuje 
czynności i zjawiska, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie, 
opisuje uczucia; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje; 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

wyraża uczucia i emocje, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze artykuł na temat 
stylu życia przyjaznego dla 
środowiska, opisuje czynności i 
zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, opisuje uczucia, 
instruuje, proponuje; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze artykuł, w którym 

opisuje szkolny dzień ekologiczny, 
opisuje czynności i zjawiska, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie, opisuje uczucia; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i preferencje, 
pyta o opinie i preferencje rozmówcy, 
wyraża uczucia i emocje, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca propozycje; 
stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze 
artykuł, w którym opisuje szkolny 
dzień ekologiczny, opisuje czynności i 
zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, opisuje uczucia; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i preferencje, pyta o opinie i 
preferencje rozmówcy, wyraża uczucia 
i emocje, proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje; stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 9. 

Rozdział 10: Justice for all 
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OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

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: 

1. słownictwo z działu państwo i społeczeństwo 
2. elementy wiedzy o krajach angielskojęzycznych 
3. czasowniki modalne dla wyrażania przypuszczenia dotyczącego czynności teraźniejszych i przeszłych  

 

UMIEJĘTNOŚCI – Częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem. 
– Z trudem rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji wypowiada się na temat 

roli ławy przysięgłych podczas 
procesu, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat fotografii, zdawkowo opisuje 
osoby, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając liczne błędy. 
– Z trudem uczestniczyć w rozmowie 
na temat odpowiednich kar do 
popełnionych przestępstw, przy 
pomocy bardzo prostych konstrukcji 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając liczne 
błędy 

– Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– Częściowo poprawnie rozróżnia styl 
formalny i nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
wypowiada się na temat roli ławy 

przysięgłych podczas procesu, opisuje 
czynności, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat fotografii, opisuje 
osoby, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat odpowiednich kar 
do popełnionych przestępstw, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 

– W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem. 
– W większości poprawnie rozróżnia 
styl formalny i nieformalny 
wypowiedzi. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 

wypowiada się na temat roli ławy 
przysięgłych podczas procesu, opisuje 
czynności, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, popełniając nieliczne 
błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat fotografii, opisuje 
osoby, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając 
nieliczne błędy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat odpowiednich kar 
do popełnionych przestępstw, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 

– Bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.  
– Bezbłędnie rozróżnia styl formalny i 
nieformalny wypowiedzi. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo wypowiada się na temat 
roli ławy przysięgłych podczas 

procesu, opisuje czynności, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat fotografii, szczegółowo opisuje 
osoby, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat odpowiednich kar do 
popełnionych przestępstw, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
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– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając liczne błędy, 
opowiada o sposobach włamywania się 
do domów, przedmiotów, które padają 
łupem rabusiów i sposobów 
zabezpieczania się przed włamaniem, 
opisuje czynności, zjawiska, 
doświadczenie, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o sposobach włamywania się 
do domów, przedmiotów, które padają 
łupem rabusiów i sposobów 

zabezpieczania się przed włamaniem, 
opisuje czynności, zjawiska, 
doświadczenie, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 
opowiada o swoich doświadczeniach 
jako ofiara złodzieja rowerów, opisuje 
czynności, zjawiska, przedstawia 
fakty, wyraża i uzasadnia opinie, 
opisuje uczucia, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat przestępstw, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając liczne błędy. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji, popełniając dość liczne 
błędy, opisuje fotografie, podaje 
podobieństwa i różnice, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Przy pomocy bardzo prostych 
konstrukcji opisuje fotografie, podaje 
podobieństwa i różnice, wyraża 

uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając dość liczne 
błędy 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, 
opowiada o sposobach włamywania się 
do domów, przedmiotów, które padają 
łupem rabusiów i sposobów 
zabezpieczania się przed włamaniem, 
opisuje czynności, zjawiska, 
doświadczenie, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Częściowo bezbłędnie opowiada o 

sposobach włamywania się do domów, 
przedmiotów, które padają łupem 
rabusiów i sposobów zabezpieczania 
się przed włamaniem, opisuje 
czynności, zjawiska, doświadczenie, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Częściowo poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach jako ofiara 
złodzieja rowerów, opisuje czynności, 
zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, opisuje uczucia, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat przestępstw, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji, 
popełniając dość liczne błędy, opisuje 
fotografie, podaje podobieństwa i 

przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając nieliczne błędy 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, opowiada 
o sposobach włamywania się do 
domów, przedmiotów, które padają 
łupem rabusiów i sposobów 
zabezpieczania się przed włamaniem, 
opisuje czynności, zjawiska, 
doświadczenie, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– W większości bezbłędnie opowiada o 

sposobach włamywania się do domów, 
przedmiotów, które padają łupem 
rabusiów i sposobów zabezpieczania 
się przed włamaniem, opisuje 
czynności, zjawiska, doświadczenie, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– W większości poprawnie opowiada o 
swoich doświadczeniach jako ofiara 
złodzieja rowerów, opisuje czynności, 
zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, opisuje uczucia, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat przestępstw, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając nieliczne błędy. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji, 
popełniając nieliczne błędy, opisuje 
fotografie, podaje podobieństwa i 
różnice, wyraża pewność, 

samodzielnie i szczegółowo opowiada 
o sposobach włamywania się do 
domów, przedmiotów, które padają 
łupem rabusiów i sposobów 
zabezpieczania się przed włamaniem, 
opisuje czynności, zjawiska, 
doświadczenie, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy, 
przedstawia zalety i wady różnych 
rozwiązań, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Bezbłędnie opowiada o sposobach 
włamywania się do domów, 
przedmiotów, które padają łupem 
rabusiów i sposobów zabezpieczania 
się przed włamaniem, opisuje 

czynności, zjawiska, doświadczenie, 
przedstawia fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy, przedstawia zalety i 
wady różnych rozwiązań, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Samodzielnie i bezbłędnie opowiada 
o swoich doświadczeniach jako ofiara 
złodzieja rowerów, opisuje czynności, 
zjawiska, przedstawia fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, opisuje uczucia, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat przestępstw, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opisuje fotografie, podaje 
podobieństwa i różnice, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Przy pomocy złożonych konstrukcji 
szczegółowo opisuje fotografie, podaje 
podobieństwa i różnice, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość. 
– Samodzielnie i bezbłędnie 
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pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, wypowiada 
się na temat minimalnego wieku, 
uprawniającego do wykonywania 
różnych czynności, prostymi zdaniami 
podaje fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, czy 
szesnastolatkowie powinni mieć prawo 
jazdy, bardzo prostymi zdaniami 
uzyskuje i przekazuje informacje, pyta 
o opinie rozmówcy, popełniając dość 
liczne błędy. 
– Popełniając liczne błędy, zdawkowo 

wymienia cechy dobrego obywatela, 
opisuje czynności, podaje fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, przy pomocy prostych 
konstrukcji pisze krótki list, w którym 
podaje, dlaczego jest niezadowolony z 
dotychczasowej pracy samorządu 
szkolnego, i zachęca uczniów do 
zaangażowania się w kampanię 
wyborczą, opisuje czynności, zjawiska, 
doświadczenia, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia plany i 
intencje, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, zachęca, 
wyraża uczucia i emocje; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, bardzo prostymi 
zdaniami pisze do gazety lokalnej 
krótki list, w którym wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat bycia 

różnice, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość. 
– Przy pomocy prostych konstrukcji 
opisuje fotografie, podaje 
podobieństwa i różnice, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie wypowiada się 
na temat minimalnego wieku, 
uprawniającego do wykonywania 
różnych czynności, podaje fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, czy szesnastolatkowie powinni 
mieć prawo jazdy, rozpoczyna, 

prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając dość liczne błędy. 
– Częściowo poprawnie wymienia 
cechy dobrego obywatela, opisuje 
czynności, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze list, w którym podaje, dlaczego 
jest niezadowolony z dotychczasowej 
pracy samorządu szkolnego, i zachęca 
uczniów do zaangażowania się w 
kampanię wyborczą, opisuje 
czynności, zjawiska, doświadczenia, 
podaje fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie, przedstawia plany i intencje, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, zachęca, wyraża uczucia i 
emocje; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z 
podręcznika, częściowo bezbłędnie 
pisze do gazety lokalnej list, w którym 

przypuszczenie, wątpliwość. 
– Przy pomocy poznanych konstrukcji 
opisuje fotografie, podaje 
podobieństwa i różnice, wyraża 
pewność, przypuszczenie, wątpliwość, 
popełniając nieliczne błędy. 
– W większości poprawnie wypowiada 
się na temat minimalnego wieku, 
uprawniającego do wykonywania 
różnych czynności, podaje fakty, 
wyraża i uzasadnia opinie i poglądy. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, czy szesnastolatkowie powinni 
mieć prawo jazdy, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 

rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, pyta o opinie rozmówcy, 
popełniając nieliczne błędy. 
– W większości poprawnie wymienia 
cechy dobrego obywatela, opisuje 
czynności, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze list, w którym 
podaje, dlaczego jest niezadowolony z 
dotychczasowej pracy samorządu 
szkolnego, i zachęca uczniów do 
zaangażowania się w kampanię 
wyborczą, opisuje czynności, zjawiska, 
doświadczenia, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia plany i 
intencje, wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość, zachęca, 
wyraża uczucia i emocje; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Korzystając z wyrażeń z podręcznika 
i swoich własnych, w większości 
bezbłędnie pisze do gazety lokalnej 

wypowiada się na temat minimalnego 
wieku, uprawniającego do 
wykonywania różnych czynności, 
podaje fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie i poglądy. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, czy 
szesnastolatkowie powinni mieć prawo 
jazdy, rozpoczyna, prowadzi, 
podtrzymuje i kończy rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje informacje, pyta 
o opinie rozmówcy. 
– Samodzielnie i bezbłędnie wymienia 
cechy dobrego obywatela, opisuje 
czynności, podaje fakty, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie. 

– Samodzielnie i bezbłędnie pisze list, 
w którym podaje, dlaczego jest 
niezadowolony z dotychczasowej 
pracy samorządu szkolnego, i zachęca 
uczniów do zaangażowania się w 
kampanię wyborczą, opisuje 
czynności, zjawiska, doświadczenia, 
podaje fakty, wyraża i uzasadnia 
opinie, przedstawia plany i intencje, 
wyraża pewność, przypuszczenie, 
wątpliwość, zachęca, wyraża uczucia i 
emocje; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Samodzielnie i bezbłędnie pisze do 
gazety lokalnej list, w którym wyraża i 
uzasadnia swoje opinie na temat bycia 
dobrym obywatelem oraz opisuje 
osobę, którą podziwia za jej 
zaangażowanie na rzecz społeczności 
lokalnej, opisuje osoby, czynności, 
podaje fakty, opisuje uczucia, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe, stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
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dobrym obywatelem oraz opisuje 
osobę, którą podziwia za jej 
zaangażowanie na rzecz społeczności 
lokalnej, opisuje osoby, czynności, 
podaje fakty, opisuje uczucia, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe, stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Z trudem uczestniczy w rozmowie 
na temat pracy policjantów, bardzo 
prostymi zdaniami uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając liczne błędy. 

– Popełniając liczne błędy, przekazuje 
w języku obcym nowożytnym niektóre 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat bycia dobrym obywatelem oraz 
opisuje osobę, którą podziwia za jej 
zaangażowanie na rzecz społeczności 
lokalnej, opisuje osoby, czynności, 
podaje fakty, opisuje uczucia, 
przekazuje informacje, stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe, stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstu oraz styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji. 
– Stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie na temat pracy policjantów, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając dość liczne 
błędy. 
– Częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym część 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

list, w którym wyraża i uzasadnia 
swoje opinie na temat bycia dobrym 
obywatelem oraz opisuje osobę, którą 
podziwia za jej zaangażowanie na 
rzecz społeczności lokalnej, opisuje 
osoby, czynności, podaje fakty, 
opisuje uczucia, przekazuje 
informacje, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe, stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstu oraz styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji. 
– Na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie na temat pracy policjantów, 
rozpoczyna, prowadzi, podtrzymuje i 
kończy rozmowę, uzyskuje i 
przekazuje informacje, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy, popełniając nieliczne błędy. 
– Na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym nowożytnym większość 
informacji zawartych w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

odpowiedni do sytuacji. 
– Aktywnie uczestniczy w rozmowie na 
temat pracy policjantów, rozpoczyna, 
prowadzi, podtrzymuje i kończy 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy. 
– Bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym nowożytnym wszystkie 
informacje zawarte w materiale 
audiowizualnym i tekście 
obcojęzycznym. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 10. 
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Impulse 4 – plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

 

0 Starter 
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 OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNA 
 

Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń 

SŁOWNICTWO  bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu: 
ŻYCIE PRYWATNE i poprawnie się 
nim posługuje 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu: ŻYCIE PRYWATNE i 
na ogół poprawnie się nim posługuje 

częściowo zna 
podstawowe/bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu: ŻYCIE 
PRYWATNE często popełniając 
błędy 

- słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu: ŻYCIE PRYWATNE, i 
z trudnością się nim, posługuje, 
popełniając liczne błędy  
 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna konstrukcje 
czasów teraźniejszych: present 
simple, present continuous, 
present perfect simple, present 
perfect continuous, bardzo 
dobrze rozróżnia je, i potrafi je 
poprawnie stosować w 
praktyce 

 dobrze zna konstrukcje czasów 
teraźniejszych: present simple, 
present continuous, present 
perfect simple, present perfect 
continuous dobrze rozróżnia je, i 
na ogół poprawnie potrafi 
stosować w praktyce 

 częściowo zna konstrukcje 
czasów teraźniejszych: 
present simple, present 
continuous, present perfect 
simple, present perfect 
continuous częściowo 
rozróżnia je, i potrafi je 
stosować w praktyce, często 
popełniając błędy 

 

 słabo zna konstrukcje czasów 
teraźniejszych: present simple, 
present continuous, present 
perfect simple,  present perfect 
continuous słabo rozróżnia je, i 
z trudnością potrafi je stosować 
w praktyce, popełniając liczne 
błędy 

ZADANIA NA 
ŚRODKI 
JĘZYKOWE 

- 

 
- 

 
- 
 

- 
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SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w tekście określone 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
często popełniając błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w tekście określone 
informacje 
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informacje 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
tekstu 

 odpowiada na pytania dotyczące 
wysłuchanego tekstu 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
tekstu 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego tekstu 

CZYTANIE 
 
 
 
 
 

rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje) i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 wyszukuje w tekście określone 
informacje 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje) i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 wyszukuje w wyszukuje w 
tekście określone informacje 

 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje) i 
często popełniając błędy: 

 wyszukuje w tekście 
określone informacje 

 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 wyszukuje w tekście określone 
informacje 

 

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

 szczegółowo  opowiada o 
swoim pokoleniu 

 szczegółowo  opisuje 
przedmioty i czynności 
przedstawione na fotografiach 

 z łatwością odpowiada na 
pytania dotyczące stylu życia 

 szczegółowo opowiada  o 
ulubionych sposobach 
spędzania czasu wolnego 

 z łatwością wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskimi obcym  

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 opowiada o swoim pokoleniu  

 opisuje przedmioty i czynności 
przedstawione na fotografiach 

 odpowiada na pytania dotyczące 
stylu życia 

 opowiada  o ulubionych 
sposobach spędzania czasu 
wolnego 

 wyraża i uzasadnia swoje opinie 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskimi obcym 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach opowiada 
o swoim pokoleniu 

 w kilku zdaniach opisuje 
przedmioty i czynności 
przedstawione na 
fotografiach 

 w kilku zdaniach odpowiada 
na pytania dotyczące stylu 
życia 

 w kilku zdaniach opowiada 
o ulubionych sposobach 
spędzania czasu wolnego 

 wyraża i uzasadnia swoje 
opinie 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację): 

 zdawkowo  opowiada o swoim 
pokoleniu 

 zdawkowo  opisuje przedmioty 
i czynności przedstawione na 
fotografiach 

 z łatwością odpowiada na 
pytania dotyczące stylu życia 

 zdawkowo  opowiada  o 
ulubionych sposobach 
spędzania czasu wolnego 

 zdawkowo  wyraża i uzasadnia 
swoje opinie 

 zdawkowo  wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku 
polskimi obcym 

PISANIE - - 
 

- - 
 

ROZWIJANIE  z łatwością wykorzystuje  na ogół wykorzystuje techniki  niekiedy wykorzystuje  z trudnością wykorzystuje 
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SAMODZIELNOŚCI techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 na ogół stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 

 

techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 

1 Destinations 
  OCENA BARDZO DOBRA 

 
Uczeń  

OCENA DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń 
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SŁOWNICTWO bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE, 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i 
poprawnie się nim posługuje 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i na 
ogół poprawnie się nim posługuje 

częściowo zna 
podstawowe/bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ŻYCIE 
PRYWATNE, PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i posługuje się nim, 
często popełniając błędy 

słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i z 
trudnością się nim, posługuje, 
popełniając liczne błędy  
 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna i 
bezbłędnie czasy przeszłe: 
past simple, past continuous, 
past perfect  

 bardzo dobrze zna i 
bezbłędnie stosuje present 
simple, past simple, used to, 
would  
 

 dobrze zna i poprawnie stosuje 
czasy przeszłe: past simple, past 
continuous, past perfect 

 dobrze zna i poprawnie stosuje 
present simple, past simple, 
used to, would  

 

 częściowo zna i na ogół 
rozróżnia czasy przeszłe: 
past simple, past 
continuous, past perfect, 
często popełniając błędy 

 częściowo zna present 
simple, past simple, used to, 
would , częściowo je 
rozróżnia i potrafi je 
stosować w praktyce, często 
popełniając błędy 

 słabo zna i  rozróżnia czasy 
przeszłe: past simple, past 
continuous, past perfect, 
popełniając liczne błędy 

 słabo zna present simple, past 
simple, used to, would , z 
trudem je rozróżnia i potrafi je 
stosować w praktyce, 
popełniając liczne błędy 

ZADANIA NA 
ŚRODKI JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(Tłumaczenie fragmentów zdań, 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (Tłumaczenie 
fragmentów zdań, Test luk 

często popełniając błędy, 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/ bogatego zasobu środków 
językowych (Tłumaczenie 
fragmentów zdań, Test luk 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(Tłumaczenie fragmentów zdań, Test 
luk sterowany, Transformacje zdań) 
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Test luk sterowany, Transformacje 
zdań) 

sterowany, Transformacje zdań) sterowany, Transformacje zdań) 
U
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SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa 
główną myśl tekstu; znajduje w 
tekście określone informacje), i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 poprawnie reaguje na 
polecenia 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
tekstu 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl tekstu; 
znajduje w tekście określone 
informacje), i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 poprawnie reaguje na polecenia 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania dotyczące 
wysłuchanego tekstu 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (określa 
główną myśl tekstu; znajduje w 
tekście określone informacje), i 
często popełniając błędy: 

 poprawnie reaguje na 
polecenia 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
tekstu 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl tekstu; 
znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 poprawnie reaguje na polecenia 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego tekstu 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa 
intencje autora tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje) i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 wyszukuje w tekście określone 
informacje  

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 określa główną myśl 
fragmentów tekstu 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa intencje autora 
tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje) i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 wyszukuje w tekście określone 
informacje  

 odpowiada na pytania do tekstu 

 określa główną myśl 
fragmentów tekstu 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (określa 
intencje autora tekstu, znajduje 
w tekście określone informacje) i 
często popełniając błędy: 

 wyszukuje w tekście 
określone informacje  

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 określa główną myśl 
fragmentów tekstu 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa intencje autora 
tekstu, znajduje w tekście określone 
informacje) i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 wyszukuje w tekście określone 
informacje  

 odpowiada na pytania do tekstu 

 określa główną myśl 
fragmentów tekstu 

MÓWIENIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 szczegółowo opowiada o 
formach spędzania wakacji 

 swobodnie opowiada o 
swoich najlepszych i 
najgorszych wakacjach 

 szczegółowo opisuje miejsce, 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 opowiada o formach spędzania 
wakacji  

 opowiada o swoich najlepszych i 
najgorszych wakacjach  

 opisuje miejsce, które chciałby 
zwiedzić w przyszłości  

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 opowiada o formach 
spędzania wakacji  

 opowiada o swoich 
najlepszych i najgorszych 
wakacjach  

 w kilku zdaniach opisuje 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację):  

 zdawkowo opowiada o formach 
spędzania wakacji  

 zdawkowo opowiada o swoich 
najlepszych i najgorszych 
wakacjach 

 krótko opisuje miejsce, które 
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które chciałby zwiedzić w 
przyszłości 

 szczegółowo opisuje sytuacje 
przedstawione na fotografiach 

 swobodnie wymienia powody 
niechęci do podróżowania 

 swobodnie opisuje najgorsze 
doświadczenie wakacyjne 

 szczegółowo wymienia 
przedmioty, które powinny się 
znaleźć w apteczce pierwszej 
pomocy 

 szczegółowo opowiada o 
stolicach przedstawionych na 
fotografiach 

 z łatwością udziela porad 

 samodzielnie wyraża i 
uzasadnia opinie 

 z łatwością wyraża propozycje 

 swobodnie pyta o preferencje 
i wyraża preferencje 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 opowiada o pracy, którą 
chciałby wykonywać w 
przyszłości 

 opisuje sytuacje przedstawione 
na fotografiach  

 wymienia powody niechęci do 
podróżowania  

 opisuje najgorsze doświadczenie 
wakacyjne  

 wymienia przedmioty, które 
powinny się znaleźć w apteczce 
pierwszej pomocy  

 opowiada o stolicach 
przedstawionych na fotografiach 

 udziela porad 

 wyraża i uzasadnia opinie 

 wyraża propozycje 

 pyta o preferencje i wyraża 
preferencje 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

miejsce, które chciałby 
zwiedzić w przyszłości 

 w kilku zdaniach opisuje 
sytuacje przedstawione na 
fotografiach 

 wymienia powody niechęci 
do podróżowania  

 opisuje najgorsze 
doświadczenie wakacyjne  

 w kilku zdaniach wymienia 
przedmioty, które powinny 
się znaleźć w apteczce 
pierwszej pomocy 

 w kilku zdaniach opowiada 
o stolicach przedstawionych 
na fotografiach 

 udziela porad 

 wyraża i uzasadnia opinie 

 wyraża propozycje 

 pyta o preferencje i wyraża 
preferencje 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

chciałby zwiedzić w przyszłości 

 krótko opisuje sytuacje 
przedstawione na fotografiach 

 zdawkowo wymienia powody 
niechęci do podróżowania 

 zdawkowo opisuje najgorsze 
doświadczenie wakacyjne  

 zdawkowo wymienia 
przedmioty, które powinny się 
znaleźć w apteczce pierwszej 
pomocy 

 krótko opowiada o stolicach 
przedstawionych na 
fotografiach 

 zdawkowo udziela porad 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
opinie 

 zdawkowo wyraża propozycje 

 pyta o preferencje i wyraża 
preferencje 

 zdawkowo wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 

PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 pisze spójny i logiczny list z 
zażaleniem, w którym 
szczegółowo opisuje swoje 
rozczarowanie związane z 
wycieczką do Oxfordu, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie, a 
także wykorzystując 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 pisze w większości spójny i 
logiczny list z zażaleniem, w 
którym opisuje swoje 
rozczarowanie związane z 
wycieczką do Oxfordu, 
uwzględnia i rozwija podane 
kwestie, a także wykorzystuje 
podane zwroty 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list z zażaleniem, 
w którym opisuje swoje 
rozczarowanie związane z 
wycieczką do Oxfordu, 
uwzględnia i rozwija podane 
kwestie, a także 
wykorzystuje niektóre 

Z trudnością stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację): 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny list z 
zażaleniem, w którym 
zdawkowo opisuje swoje 
rozczarowanie związane z 
wycieczką do Oxfordu, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie  
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różnorodne zwroty 

 zawsze stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

podane zwroty 

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu niektóre 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

 ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 
 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 

                                                                                     2 Future Solutions 
  OCENA BARDZO DOBRA 

 
Uczeń 

OCENA DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNE 
 
Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń 

ŚR
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Y
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O
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SŁOWNICTWO bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
CZŁOWIEK, NAUKA I TECHNIKA i 
poprawnie się nim posługuje 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: CZŁOWIEK, 
NAUKA I TECHNIKA i na ogół 
poprawnie się nim posługuje 

częściowo zna 
podstawowe/bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: CZŁOWIEK, 
NAUKA I TECHNIKA i często 
popełniając błędy 

słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: CZŁOWIEK, 
NAUKA I TECHNIKA i z trudnością się 
nim, posługuje, popełniając liczne 
błędy 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna konstrukcje 
i zasady stosowania czasów 
present simple, present 
continuous, future simple, 
future continuous, future 
perfect, future perfect 
continuous i potrafi 
poprawnie je stosować w 

 dobrze zna konstrukcje i zasady 
stosowania czasów present 
simple, present continuous, 
future simple, future continuous, 
future perfect, future perfect 
continuous na ogół poprawnie 
je stosować w praktyce 

 dobrze zna konstrukcję: be 

 częściowo zna konstrukcje i 
zasady stosowania czasów 
present simple, present 
continuous, future simple, 
future continuous, future 
perfect, future perfect 
continuous, stosuje je w 
praktyce popełniając błędy 

 słabo zna konstrukcje i zasady 
stosowania czasów present 
simple, present continuous, 
future simple, future 
continuous, future perfect, 
future perfect continuous i 
stosuje je w praktyce 
popełniając liczne błędy 
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praktyce 

 bardzo dobrze zna 

konstrukcję: be going to  i 

potrafi ją poprawnie stosować 

w praktyce 

going to i potrafi ją na ogół 

poprawnie stosować w praktyce  

 częściowo zna konstrukcję: 

be going to i stosuje ją w 

praktyce, popełniając błędy 

 słabo zna konstrukcję: be going 

to i stosuje ją w praktyce, 

popełniając liczne błędy 

ZADANIA NA 
ŚRODKI JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(transformacje zdań, test luk 
sterowany, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 
 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (transformacje 
zdań, test luk sterowany, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

często popełniając błędy, 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/ bogatego zasobu środków 
językowych (transformacje zdań, 
test luk sterowany, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(transformacje zdań, test luk 
sterowany, tłumaczenie fragmentów 
zdań) 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania do 
treści wysłuchanego tekstu 

 dopasowuje wypowiedzi do 
zdjęć 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania do treści 
wysłuchanego tekstu 

 dopasowuje wypowiedzi do 
zdjęć 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
często popełniając błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania do 
treści wysłuchanego tekstu 

 dopasowuje wypowiedzi do 
zdjęć 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania do treści 
wysłuchanego tekstu 

 dopasowuje wypowiedzi do 
zdjęć 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa 
główną myśl poszczególnych części 
tekstu, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu) i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 wskazuje zdania prawdziwe i 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu) i na 
ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 

 wskazuje zdania prawdziwe i 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (określa 
główną myśl poszczególnych 
części tekstu, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu) i często 
popełniając błędy: 

 wskazuje zdania prawdziwe i 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu) i z 
trudnością, popełniając liczne błędy: 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 
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fałszywe 

 znajduje w tekście informacje 
potrzebne do uzupełnienia 
zdań 

 dopasowuje informacje do 
przeczytanych tekstów  
znajduje w tekście określone 
informacje  

fałszywe 

 znajduje w tekście informacje 
potrzebne do uzupełnienia zdań 

 dopasowuje informacje do 
przeczytanych tekstów  

 znajduje w tekście określone 
informacje  

fałszywe 

 znajduje w tekście 
informacje potrzebne do 
uzupełnienia zdań 

 dopasowuje informacje do 
przeczytanych tekstów  

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 znajduje w tekście informacje 
potrzebne do uzupełnienia zdań 

 dopasowuje informacje do 
przeczytanych tekstów  

 znajduje w tekście określone 
informacje  

MÓWIENIE  poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 swobodnie wymienia zalety i 
wady nowoczesnych 
technologii 

 szczegółowo opowiada o 
swoich przewidywaniach 
przyszłości 

 z łatwością opisuje swoje 
doświadczenia związane z 
występami publicznymi 

 szczegółowo opisuje osoby 
przedstawione na fotografiach 
i odpowiada na pytania do 
zdjęć  

 swobodnie wypowiada się na 
temat rozwoju medycyny 

 z łatwością wypowiada się na 
temat kreatywności 

 z łatwością wyraża i uzasadnia 
uczucia i emocje 

 samodzielnie wyraża i 
uzasadnia opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 wymienia zalety i wady 
nowoczesnych technologii  

 opowiada o swoich 
przewidywaniach przyszłości 

 opisuje swoje doświadczenia 
związane z występami 
publicznymi 

 opisuje osoby przedstawione na 
fotografiach i odpowiada na 
pytania do zdjęć  

 wypowiada się na temat 
rozwoju medycyny  

 wypowiada się na temat 
kreatywności  

 wyraża i uzasadnia uczucia i 
emocje 

 wyraża i uzasadnia opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 
 

 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach wymienia 
zalety i wady nowoczesnych 
technologii 

 w kilku zdaniach opowiada 
o swoich przewidywaniach 
przyszłości 

 w kilku zdaniach opisuje 
swoje doświadczenia 
związane z występami 
publicznymi 

 w kilku zdaniach opisuje 
osoby przedstawione na 
fotografiach i odpowiada na 
pytania do zdjęć 

 wypowiada się na temat 
rozwoju medycyny  

 w kilku zdaniach wypowiada 
się na temat kreatywności 

 wyraża i uzasadnia uczucia i 
emocje 

 wyraża i uzasadnia opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację):  

 krótko wymienia zalety i wady 
nowoczesnych technologii 

 krótko opowiada o swoich 
przewidywaniach przyszłości 

 zdawkowo opisuje swoje 
doświadczenia związane z 
występami publicznymi 

 krótko opisuje osoby 
przedstawione na fotografiach i 
odpowiada na pytania do zdjęć 

 zdawkowo wypowiada się na 
temat rozwoju medycyny 

 krótko wypowiada się na temat 
kreatywności 

 wyraża i uzasadnia uczucia i 
emocje 

 wyraża i uzasadnia opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 
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polskim i obcym polskim i obcym 

PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze spójny i logiczny artykuł 
do lokalnej gazety na temat 
tego, jak w najbliższych 
dekadach postęp techniczny 
wpłynie na edukację, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie  

 bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze w większości spójny i 
logiczny artykuł do lokalnej 
gazety na temat tego, jak w 
najbliższych dekadach postęp 
techniczny wpłynie na edukację, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie  

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację) 

 pisze miejscami spójny i nie 
zawsze logiczny artykuł do 
lokalnej gazety na temat 
tego, jak w najbliższych 
dekadach postęp techniczny 
wpłynie na edukację, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie  

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

Z trudnością stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację) 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny artykuł 
do lokalnej gazety na temat 
tego, jak w najbliższych 
dekadach postęp techniczny 
wpłynie na edukację, 
uwzględniając niektóre podane 
kwestie  

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 

3 Consumerism 
  OCENA BARDZO DOBRA 

 
Uczeń 

OCENA DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNE 
 
Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń 

Ś R O D K I  J Ę Z Y K O W E SŁOWNICTWO bardzo dobrze zna podstawowe / dobrze zna podstawowe / bardziej częściowo zna podstawowe / słabo zna podstawowe / bardziej 
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bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
ZAKUPY I USŁUGI, ŚWIAT 
PRZYRODY, ŻYWIENIE, ZAKUPY I 
USŁUGI i poprawnie się nim 
posługuje 

zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ZAKUPY I USŁUGI, 
ŚWIAT PRZYRODY, ŻYWIENIE, 
ZAKUPY I USŁUGI i na ogół 
poprawnie się nim posługuje 

bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
ZAKUPY I USŁUGI, ŚWIAT 
PRZYRODY, ŻYWIENIE, ZAKUPY I 
USŁUGI i posługuje się nim 
popełniając błędy 

zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ZAKUPY I USŁUGI, 
ŚWIAT PRZYRODY, ŻYWIENIE, 
ZAKUPY I USŁUGI i posługuje się nim 
popełniając liczne błędy 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna czasowniki 
modalne używane w 
teraźniejszości i przeszłości i 
potrafi je stosować w praktyce  

 dobrze zna czasowniki modalne 
używane w teraźniejszości i 
przeszłości i potrafi je stosować 
w praktyce 

 częściowo zna czasowniki 
modalne używane w 
teraźniejszości i przeszłości i 
potrafi je stosować w 
praktyce popełniając błędy 

 słabo zna czasowniki modalne 
używane w teraźniejszości i 
przeszłości i potrafi je stosować 
w praktyce, popełniając liczne 
błędy  

ZADANIA NA 
ŚRODKI JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie zdań, tłumaczenie 
fragmentów zdań, test luk) 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
zdań, tłumaczenie fragmentów zdań, 
test luk) 

często popełniając błędy, 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/ bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań, 
test luk) 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie zdań, tłumaczenie 
fragmentów zdań, test luk) 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
fotografii 

 odpowiada na pytania do 
wypowiedzi 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
fotografii 

 odpowiada na pytania do 
wypowiedzi 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
popełniając błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
fotografii 

 odpowiada na pytania do 
wypowiedzi 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 dobiera wypowiedzi do 
fotografii 

 odpowiada na pytania do 
wypowiedzi 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (określa 
intencję autora tekstu, określa 
główną myśl poszczególnych części 
tekstu, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa intencję autora 
tekstu, określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu) i 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (określa 
intencję autora tekstu, określa 
główną myśl poszczególnych 
części tekstu, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa intencję autora 
tekstu, określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu) i z 
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częściami tekstu) i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście 
określone informacje 

 określa główną myśl 
poszczególnych 
fragmentów tekstu 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów 
tekstu 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

częściami tekstu) i popełniając 
błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów 
tekstu 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 zaznacza właściwą 

odpowiedź spośród 

podanych możliwości 

trudnością, popełniając liczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 określa główną myśl 
poszczególnych fragmentów 
tekstu 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 zaznacza właściwą odpowiedź 

spośród podanych możliwości 

MÓWIENIE  poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 szczegółowo wypowiada się 
na temat konsumpcjonizmu 

 szczegółowo opowiada o 
swoich doświadczeniach 
związanych z robieniem 
zakupów 

 swobodnie wypowiada się na 
temat wpływu 
konsumpcjonizmu na 
środowisko naturalne 

 swobodnie opowiada na co 
zwraca uwagę podczas 
zakupów 

 z łatwością opowiada co 
sprawia, że zakupy są 
przyjemne 

 swobodnie opowiada jakie 
miałby trzy życzenia, gdyby 
złapał złota rybkę 

 szczegółowo opisuje osoby, 
miejsca i czynności 
przedstawione na fotografiach 

 z łatwością wyraża i uzasadnia 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 wypowiada się na temat 
konsumpcjonizmu  

 opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
robieniem zakupów  

 wypowiada się na temat wpływu 
konsumpcjonizmu na 
środowisko naturalne  

 opowiada na co zwraca uwagę 
podczas zakupów 

 opowiada co sprawia, że zakupy 
są przyjemne 

 opowiada jakie miałby trzy 
życzenia, gdyby złapał złota 
rybkę 

 opisuje osoby, miejsca i 
czynności przedstawione na 
fotografiach 

 wyraża i uzasadnia opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach wypowiada 
się na temat 
konsumpcjonizmu 

 w kilku zdaniach opowiada 
o swoich doświadczeniach 
związanych z robieniem 
zakupów 

 wypowiada się na temat 
wpływu konsumpcjonizmu 
na środowisko naturalne  

 opowiada na co zwraca 
uwagę podczas zakupów 

 w kilku zdaniach opowiada 
co sprawia, że zakupy są 
przyjemne 

 w kilku zdaniach opowiada 
jakie miałby trzy życzenia, 
gdyby złapał złota rybkę 

 w kilku zdaniach opisuje 
osoby, miejsca i czynności 
przedstawione na 
fotografiach 

 wyraża i uzasadnia opinie, 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację):  

 zdawkowo wypowiada się na 
temat konsumpcjonizmu 

 krótko opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
robieniem zakupów 

 krótko wypowiada się na temat 
wpływu konsumpcjonizmu na 
środowisko naturalne 

 zdawkowo opowiada na co 
zwraca uwagę podczas zakupów 

 zdawkowo opowiada co 
sprawia, że zakupy są 
przyjemne 

 zdawkowo opowiada jakie 
miałby trzy życzenia, gdyby 
złapał złota rybkę 

 zdawkowo opisuje osoby, 
miejsca i czynności 
przedstawione na fotografiach 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 

 zdawkowo wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 
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opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

pyta o opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze spójny i logiczny list 
formalny do zarządu swojej 
ulubionej marki odzieżowej, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie  

 bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze w większości spójny i 
logiczny list formalny do zarządu 
swojej ulubionej marki 
odzieżowej, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie  

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym  

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację) 

 pisze miejscami spójny i 
logiczny list formalny do 
zarządu swojej ulubionej 
marki odzieżowej, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
zwroty  

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

Z trudnością stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację) 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny list 
formalny do zarządu swojej 
ulubionej marki odzieżowej, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie  

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 

 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 
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4 Health And Fitness 
  OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń 

OCENA DOBRA 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNA 
Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
Uczeń 

ŚR
O

D
K

I J
ĘZ

Y
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E 

SŁOWNICTWO bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE, ŻYWIENIE,  
SPORT, ZDROWIE, PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i poprawnie się 
nim posługuje 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
ŻYWIENIE,  SPORT, ZDROWIE, 
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i na 
ogół poprawnie się nim posługuje 

częściowo zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE, ŻYWIENIE,  
SPORT, ZDROWIE, PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i się nim 
posługuje popełniając błędy 

słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
ŻYWIENIE,  SPORT, ZDROWIE, 
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i się 
nim posługuje popełniając błędy 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna konstrukcje 
zdań względnych i potrafi 
poprawnie stosować je w 
praktyce 

 bardzo dobrze zna określniki i 
potrafi poprawnie stosować w 
praktyce 

 dobrze zna konstrukcje zdań 
względnych i potrafi na ogół 
poprawnie stosować je  w 
praktyce 

 dobrze zna określniki i potrafi na 
ogół poprawnie stosować w 
praktyce 

 częściowo zna konstrukcje 
zdań względnych i stosuje je 
w praktyce popełniając 
błędy 

 częściowo zna określniki i 
stosuje w praktyce 
popełniając błędy 

 

 słabo zna konstrukcje zdań 
względnych i stosuje je w 
praktyce popełniając liczne 
błędy 

 słabo zna określniki i stosuje w 
praktyce popełniając liczne 
błędy 

ZADANIA NA 
ŚRODKI JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (test 
luk sterowany, transformacje zdań, 
układanie fragmentów zdań) 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (test luk 
sterowany, transformacje zdań, 
układanie fragmentów zdań) 

często popełniając błędy, 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/ bogatego zasobu środków 
językowych (test luk sterowany, 
transformacje zdań, układanie 
fragmentów zdań) 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (test luk 
sterowany, transformacje zdań, 
układanie fragmentów zdań) 
 

U
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SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi, 
określa główną myśl tekstu, określa 
intencję nadawcy), i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi, określa główną myśl 
tekstu, określa intencję nadawcy), i 
na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi, 
określa główną myśl tekstu, 
określa intencję nadawcy), i 
często popełniając błędy 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi, określa główną myśl 
tekstu, określa intencję nadawcy), i z 
trudnością, popełniając liczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie rozumie większość kluczowych rozumie część kluczowych rozumie niektóre kluczowe 
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kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, określa 
intencje autora wypowiedzi, 
rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu) i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście 
określone informacje 

 rozpoznaje związki 

między poszczególnymi 

częściami tekstu 

informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa intencje autora 
wypowiedzi, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu) i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście 
określone informacje 

 rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, 
określa intencje autora 
wypowiedzi, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi 
częściami tekstu) i popełniając 
błędy: 

 znajduje w tekście 
określone informacje 

 rozpoznaje związki 

między poszczególnymi 

częściami tekstu 

informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa intencje autora 
wypowiedzi, rozpoznaje związki 
pomiędzy poszczególnymi częściami 
tekstu) i z trudnością, popełniając 
liczne błędy: 

 znajduje w tekście 
określone informacje 

 rozpoznaje związki między 

poszczególnymi częściami 

tekstu 

MÓWIENIE  poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 szczegółowo opowiada o 
zdrowym stylu życia 

 swobodnie wyraża i uzasadnia 
swoje uczucia i emocje 

 swobodnie opowiada o 
uprawianiu sportu 

 z łatwością opowiada o 
zagrożeniach zdrowotnych 
wynikających ze stylu życia 

 szczegółowo opisuje osoby, 
miejsca i czynności 
przedstawione na fotografiach 

 z łatwością wyraża 
preferencje i upodobania 

 wyraża i uzasadnia opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim informacje 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 opowiada o zdrowym stylu życia 
rozmowach kwalifikacyjnych 

 wyraża i uzasadnia swoje 
uczucia i emocje 

 opowiada o uprawianiu sportu  

 opowiada o zagrożeniach 
zdrowotnych wynikających ze 
stylu życia  

 opisuje osoby, miejsca i 
czynności przedstawione na 
fotografiach 

 wyraża preferencje i 
upodobania 

 wyraża i uzasadnia opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach opowiada 
o zdrowym stylu życia 

 wyraża i uzasadnia swoje 
uczucia i emocje 

 opowiada o uprawianiu 
sportu  

 opowiada o zagrożeniach 
zdrowotnych wynikających 
ze stylu życia  

 w kilku zdaniach opisuje 
osoby, miejsca i czynności 
przedstawione na 
fotografiach 

 w kilku zdaniach wyraża 
preferencje i upodobania 

 w kilku zdaniach wyraża i 
uzasadnia opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację):  

 zdawkowo opowiada o 
zdrowym stylu życia 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje uczucia i emocje 

 z trudem opowiada o 
uprawianiu sportu 

 zdawkowo opowiada o 
zagrożeniach zdrowotnych 
wynikających ze stylu życia 

 krótko opisuje osoby, miejsca i 
czynności przedstawione na 
fotografiach 

 zdawkowo wyraża preferencje i 
upodobania 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 

 zdawkowo wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
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sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

sformułowane w języku polskim 
i obcym  

PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze spójny i logiczny email 
do koleżanki, uwzględniając i 
szczegółowo rozwijając 
podane kwestie  

 bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze w większości spójny i 
logiczny email do koleżanki, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie  

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym  

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację) 

 pisze miejscami spójny i 
logiczny email do koleżanki, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie  

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

Z trudnością stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację) 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny email do 
koleżanki,, uwzględniając i 
niektóre podane kwestie  

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 

 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 

  5 Art & Communication 
  OCENA BARDZO DOBRA 

 
Uczeń 

OCENA DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń 

Ś R R O D K
I 

JĘ Z Y K O W E 

SŁOWNICTWO bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 

częściowo zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 

słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
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słownictwo w zakresie tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA i 
poprawnie się nim posługuje 

zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
KULTURA i na ogół poprawnie się 
nim posługuje 

słownictwo w zakresie tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA i się 
nim posługuje popełniając błędy 

zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
KULTURA i się nim posługuje 
popełniając liczne błędy 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna zasady 
tworzenia zdań warunkowych 
i potrafi poprawnie stosować 
je w praktyce 

 

 dobrze zna zasady tworzenia 
zdań warunkowych i na ogół 
poprawnie stosuje je w praktyce 
 

 częściowo zna zasady 
tworzenia zdań 
warunkowych i stosuje je w 
praktyce popełniając błędy 

 

 słabo zna zasady tworzenia 
zdań warunkowych i stosuje je 
w praktyce popełniając liczne 
błędy 

ZADANIA NA 
ŚRODKI JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
mini dialogi, słowotwórstwo) 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, mini dialogi, 
słowotwórstwo) 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): (tłumaczenie 
fragmentów zdań, mini dialogi, 
słowotwórstwo) 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, mini 
dialogi, słowotwórstwo) 
 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, określa 
kontekstu wypowiedzi, określa 
intencję nadawcy tekstu, oddziela 
fakty od opinii) i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 odpowiada na pytania  

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekstu 
wypowiedzi, określa intencję 
nadawcy tekstu, oddziela fakty od 
opinii), i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 odpowiada na pytania  

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa główną myśl tekstu, 
określa kontekstu wypowiedzi, 
określa intencję nadawcy tekstu, 
oddziela fakty od opinii), i często 
popełniając błędy 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 odpowiada na pytania  

 wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych 
możliwości 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekstu 
wypowiedzi, określa intencję 
nadawcy tekstu, oddziela fakty od 
opinii), i z trudnością, popełniając 
liczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe 

 odpowiada na pytania  

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym (określa główną myśl 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
kontekst wypowiedzi) i poprawnie 
lub popełniając sporadyczne 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi) i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, znajduje w 
tekście określone informacje, 
określa kontekst wypowiedzi) i 
popełniając błędy: 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa kontekst 
wypowiedzi) i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 
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błędy: 

 określa główną myśl 
przeczytanego tekstu 

 wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych 
możliwości 

 znajduje w tekście 
określone informacje 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 dobiera pytania do 
fragmentów tekstu 

 dobiera nagłówki do 
fragmentów tekstu 

 określa główną myśl 
przeczytanego tekstu 

 wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych 
możliwości 

 znajduje w tekście 
określone informacje 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 dobiera pytania do 
fragmentów tekstu 

 dobiera nagłówki do 
fragmentów tekstu 

 określa główną myśl 
przeczytanego tekstu 

 wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych 
możliwości 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 dobiera pytania do 
fragmentów tekstu 

 dobiera nagłówki do 
fragmentów tekstu 

 określa główną myśl 
przeczytanego tekstu 

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 dobiera pytania do fragmentów 
tekstu 

 dobiera nagłówki do 
fragmentów tekstu 

MÓWIENIE  poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 szczegółowo opowiada co 
inspiruje artystów do 
tworzenia sztuki 

 szczegółowo opisuje czynności 
i przedmioty przedstawione na 
fotografiach 

 szczegółowo opowiada o 
swoich doświadczeniach 
związanych ze zwiedzaniem 
muzeum lub wystawy 

 szczegółowo opowiada co by 
robił, gdyby nie musiał pójść 
do szkoły następnego dnia 

 samodzielnie wyraża i 
uzasadnia opinie, pyta o 
opinie rozmówcy 

 z łatwością wyraża 
upodobania i preferencje 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 opowiada co inspiruje artystów 
do tworzenia sztuki  

 opisuje czynności i przedmioty 
przedstawione na fotografiach  

 opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych ze 
zwiedzaniem muzeum lub 
wystawy 

 opowiada co by robił, gdyby nie 
musiał pójść do szkoły 
następnego dnia 

 wyraża i uzasadnia opinie, pyta 
o opinie rozmówcy 

 wyraża upodobania i 
preferencje 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach opowiada 
co inspiruje artystów do 
tworzenia sztuki 

 w kilku zdaniach opisuje 
czynności i przedmioty 
przedstawione na 
fotografiach 

 w kilku zdaniach opowiada 
o swoich doświadczeniach 
związanych ze zwiedzaniem 
muzeum lub wystawy 

 w kilku zdaniach opowiada 
co by robił, gdyby nie musiał 
pójść do szkoły następnego 
dnia 

 wyraża i uzasadnia opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

 wyraża upodobania i 
preferencje 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację):  

 krótko opowiada co inspiruje 
artystów do tworzenia sztuki 

 krótko opisuje czynności i 
przedmioty przedstawione na 
fotografiach 

 zdawkowo opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych ze 
zwiedzaniem muzeum lub 
wystawy 

 krótko opowiada co by robił, 
gdyby nie musiał pójść do szkoły 
następnego dnia 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
opinie, pyta o opinie rozmówcy 

 zdawkowo wyraża upodobania i 
preferencje 

 zdawkowo wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
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języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

języku polskim i obcym 
 

PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze spójną i logiczną 
rozprawkę zawierającą opinię, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie  

 bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji) 

 pisze w większości spójną i 
logiczną rozprawkę zawierającą 
opinię, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie  

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację) 

 pisze miejscami spójną i 
logiczną rozprawkę 
zawierającą opinię, w 
którym uwzględnia i rozwija 
podane kwestie, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie  

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

z trudnością stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację) 

 pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
rozprawkę zawierającą opinię, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie  

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 

 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 

6 Media & Entertainment 
  OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
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SŁOWNICTWO bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA i 
poprawnie się nim posługuje 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
KULTURA i na ogół poprawnie się 
nim posługuje 

częściowo zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
ŻYCIE PRYWATNE, KULTURA i się 
nim posługuje popełniając błędy 

słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: ŻYCIE PRYWATNE, 
KULTURA i się nim posługuje 
popełniając liczne błędy 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna konstrukcję 
strony biernej i potrafi ją 
poprawnie stosować w 
praktyce 

 bardzo dobrze zna konstrukcję 
have / get something done i 
potrafi ją swobodnie stosować 
w praktyce 

 dobrze zna konstrukcję strony 
biernej i potrafi ją na ogół 
poprawnie stosować w praktyce 

 dobrze zna konstrukcję have / 
get something done i potrafi ją 
stosować w praktyce 

 

 częściowo zna konstrukcję 
strony biernej i stosuje ją w 
praktyce popełniając błędy 

 częściowo zna konstrukcję 
have / get something done i 
stosuje ją w praktyce 
popełniając błędy 

 słabo zna konstrukcję strony 
biernej i stosuje ją w praktyce 
popełniając liczne błędy 

 słabo zna konstrukcję have / 
get something done i stosuje ją 
w praktyce popełniając liczne 
błędy 

 

ZADANIA NA 
ŚRODKI JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (test 
luk sterowany, transformacje zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (test luk 
sterowany, transformacje zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

często popełniając błędy, 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/ bogatego zasobu środków 
językowych (test luk sterowany, 
transformacje zdań, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (test luk 
sterowany, transformacje zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

U
M

IE
JĘ

TN
O
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I 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa 
główną myśl poszczególnych części 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi) i poprawnie 
lub popełniając sporadyczne 
błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
tekstu 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekst wypowiedzi) 
i na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania dotyczące 
wysłuchanego tekstu 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

 dopasowuje rozmówców do 
obrazków 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (określa 
główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi) , i często 
popełniając błędy 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
tekstu 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

 dopasowuje rozmówców do 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekst wypowiedzi) 
i z trudnością, popełniając liczne 
błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego tekstu 

 dobiera wypowiedzi do 
rozmówców 

 dopasowuje rozmówców do 
obrazków 
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 dopasowuje rozmówców do 
obrazków 

obrazków 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym (określa główną myśl 
tekstu, określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje) i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 dobiera nagłówki do tekstów 

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 dobiera akapity do opisów 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, 
określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 dobiera nagłówki do tekstów 

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 dobiera akapity do opisów 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, określa 
główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje i 
popełniając błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 dobiera nagłówki do 
tekstów 

 wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych 
możliwości 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 dobiera akapity do opisów 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, 
określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 dobiera nagłówki do tekstów 

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 dobiera akapity do opisów 

MÓWIENIE  poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 szczegółowo opowiada o 
ulubionych filmach i serialach 

 z łatwością wymienia zalety i 
wady grania w gry 
komputerowe 

 szczegółowo opowiada o 
swoich zwyczajach związanych 
z oglądaniem seriali 

 z łatwością opowiada znane 
mu fake newsy 

 szczegółowo opisuje osoby, 
miejsca i czynności 
przedstawione na fotografiach 

 z łatwością wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 opowiada o ulubionych filmach i 
serialach  

 wymienia zalety i wady grania w 
gry komputerowe  

 opowiada o swoich zwyczajach 
związanych z oglądaniem seriali  

 opowiada znane mu fake newsy 

 opisuje osoby, miejsca i 
czynności przedstawione na 
fotografiach  

 wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy 

 wyraża i uzasadnia swoje 
preferencje i upodobania 

 wyraża pewność, 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach opowiada 
o ulubionych filmach i 
serialach 

 w kilku zdaniach wymienia 
zalety i wady grania w gry 
komputerowe 

 w kilku zdaniach opowiada 
o swoich zwyczajach 
związanych z oglądaniem 
seriali 

 w kilku zdaniach opowiada 
znane mu fake newsy 

 w kilku zdaniach opisuje 
osoby, miejsca i czynności 
przedstawione na 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację):  

 krótko opowiada o ulubionych 
filmach i serialach 

 zdawkowo wymienia zalety i 
wady grania w gry 
komputerowe 

 krótko opowiada o swoich 
zwyczajach związanych z 
oglądaniem seriali 

 zdawkowo opowiada znane mu 
fake newsy 

 krótko opisuje osoby, miejsca i 
czynności przedstawione na 
fotografiach  

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
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rozmówcy 

 z łatwością wyraża i uzasadnia 
swoje preferencje i 
upodobania 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

fotografiach  

 wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 

 wyraża i uzasadnia swoje 
preferencje i upodobania 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

rozmówcy 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje preferencje i upodobania 

 zdawkowo wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 pisze spójną i logiczną 
recenzję premierowego filmu 
do szkolnej gazetki, 
uwzględnia i szczegółowo 
rozwija podane kwestie 

 bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 pisze w większości spójną i 
logiczną recenzję premierowego 
filmu do szkolnej gazetki, 
uwzględnia i rozwija podane 
kwestie 

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 pisze miejscami spójną i 
logiczną recenzję 
premierowego filmu do 
szkolnej gazetki, częściowo 
uwzględnia i rozwija podane 
kwestie 

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

Z trudnością stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację): 

 pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną recenzję 
premierowego filmu do szkolnej 
gazetki, uwzględnia niektóre 
podane kwestie 

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
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gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

świadomość językową przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 

7 Welcome Home 
  OCENA BARDZO DOBRA 

 
Uczeń 

OCENA DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNA 
 
Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń 
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SŁOWNICTWO bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZAKUPY I 
USŁUGI, PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i poprawnie się nim 
posługuje 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA, ZAKUPY I USŁUGI, 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i na 
ogół poprawnie się nim posługuje 

częściowo zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZAKUPY 
I USŁUGI, PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i się nim posługuje 
popełniając błędy 

słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA, ZAKUPY I USŁUGI, 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i się 
nim posługuje popełniając liczne 
błędy 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna zasady 
tworzenia mowy zależnej i 
potrafi ją poprawnie stosować 
w praktyce 

 dobrze zna zasady tworzenia 
mowy zależnej i potrafi ją na 
ogół poprawnie stosować w 
praktyce 

 częściowo zna zasady 
tworzenia mowy zależnej i 
stosuje ją w praktyce 
popełniając błędy 

 słabo zna zasady tworzenia 
mowy zależnej i stosuje ją w 
praktyce popełniając liczne 
błędy 

ZADANIA NA 
ŚRODKI JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (test 
luk sterowany, transformacje zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (test luk 
sterowany, transformacje zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

często popełniając błędy, 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego 
/ bogatego zasobu środków 
językowych (test luk sterowany, 
transformacje zdań, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (test luk 
sterowany, transformacje zdań, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I 

SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (określa 
główną myśl poszczególnych części 
tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi) i poprawnie 
lub popełniając sporadyczne 
błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekst wypowiedzi), 
i na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 uzupełnia zdania właściwymi 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (określa 
główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje, określa 
główną myśl tekstu, określa 
kontekst wypowiedzi), i często 
popełniając błędy 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 uzupełnia zdania właściwymi 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje, określa główną myśl 
tekstu, określa kontekst 
wypowiedzi), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 uzupełnia zdania właściwymi 
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 uzupełnia zdania właściwymi 
informacjami 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego tekst 

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

informacjami 

 odpowiada na pytania dotyczące 
wysłuchanego tekst 

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

informacjami 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego 
tekst 

 wybiera właściwą 
odpowiedź z podanych 
możliwości 

informacjami 

 odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanego tekst 

 wybiera właściwą odpowiedź z 
podanych możliwości 

CZYTANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym (określa główną myśl 
tekstu, określa główną myśl 
poszczególnych części tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje) i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 uzupełnia zdania informacjami 
z testu 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, 
określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje) i poprawnie 
lub popełniając sporadyczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 uzupełnia zdania informacjami z 
testu 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (określa 
główną myśl tekstu, określa 
główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje i 
popełniając  błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania do 
tekstu 

 uzupełnia zdania 
informacjami z testu 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (określa główną myśl tekstu, 
określa główną myśl poszczególnych 
części tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje i z trudnością, 
popełniając  liczne błędy: 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odpowiada na pytania do tekstu 

 uzupełnia zdania informacjami z 
testu 

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

 szczegółowo opowiada co 
chciałby zmienić w swoim 
miejscu zamieszkania 

 szczegółowo opisuje miejsca, 
które chciałby zwiedzić 

 z łatwościa opowiada kiedy 
młodzi ludzie powinni 
wyprowadzić się od rodziców 

 szczegółowo opowiada o 
swoich złych doświadczeniach 
– kradzież, włamanie, pożar, 
zalanie 

 z łatwością podaje argumenty 
za ubezpieczaniem 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 opowiada co chciałby zmienić w 
swoim miejscu zamieszkania  

 opisuje miejsca, które chciałby 
zwiedzić  

 opowiada kiedy młodzi ludzie 
powinni wyprowadzić się od 
rodziców 

 opowiada o swoich złych 
doświadczeniach – kradzież, 
włamanie, pożar, zalanie 

 podaje argumenty za 
ubezpieczaniem nieruchomości 

 opowiada co zmieniłby w swoim 
domu 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach opowiada 
co chciałby zmienić w swoim 
miejscu zamieszkania 

 w kilku zdaniach opisuje 
miejsca, które chciałby 
zwiedzić 

 w kilku zdaniach opowiada 
kiedy młodzi ludzie powinni 
wyprowadzić się od 
rodziców 

 w kilku zdaniach opowiada 
o swoich złych 
doświadczeniach – kradzież, 
włamanie, pożar, zalanie 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację):  

 krótko opowiada co chciałby 
zmienić w swoim miejscu 
zamieszkania 

 krótko opisuje miejsca, które 
chciałby zwiedzić 

 krótko opowiada kiedy młodzi 
ludzie powinni wyprowadzić się 
od rodziców 

 krótko opowiada o swoich złych 
doświadczeniach – kradzież, 
włamanie, pożar, zalanie 

 zdawkowo podaje argumenty 
za ubezpieczaniem 
nieruchomości 
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nieruchomości 

 szczegółowo opowiada co 
zmieniłby w swoim domu 

 z łatwością podaje zalety i 
wady mieszkania z rodzicami 
podczas studiów 

 szczegółowo opisuje osoby, 
miejsca i czynności 
przedstawione na fotografiach 

 z łatwością wyraża i uzasadnia 
swoje opnie, pyta o opinie 
rozmówcy 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym  

 podaje zalety i wady mieszkania 
z rodzicami podczas studiów 

 opisuje osoby, miejsca i 
czynności przedstawione na 
fotografiach  

 wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania i preferencje 

 wyraża i uzasadnia swoje opnie, 
pyta o opinie rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

 w kilku zdaniach podaje 
argumenty za 
ubezpieczaniem 
nieruchomości 

 w kilku zdaniach opowiada 
co zmieniłby w swoim domu 

 podaje niektóre zalety i 
wady mieszkania z rodzicami 
podczas studiów 

 w kilku zdaniach opisuje 
osoby, miejsca i czynności 
przedstawione na 
fotografiach wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania 
i preferencje 

 wyraża i uzasadnia swoje 
opnie, pyta o opinie 
rozmówcy 

 wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 zdawkowo opowiada co 
zmieniłby w swoim domu 

 zdawkowo podaje zalety i wady 
mieszkania z rodzicami podczas 
studiów 

 krótko opisuje osoby, miejsca i 
czynności przedstawione na 
fotografiach 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania i preferencje 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opnie, pyta o opinie 
rozmówcy 

 zdawkowo wyraża pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 
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PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 

słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) 

 pisze spójny i logiczny list do 
lokalnej gazety, uwzględniając 
i szczegółowo rozwijając 
podane kwestie 

 bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający  zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) 

 pisze w większości spójny i 
logiczny list do lokalnej gazety, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

stosując ograniczony  zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację) 

 pisze miejscami spójny i 
logiczny list do lokalnej 
gazety, częściowo 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

Z trudnością stosując bardzo 
ograniczony  zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację) 

 pisze w dużym stopniu 
niespójny i chaotyczny list do 
lokalnej gazety, uwzględniając 
niektóre podane kwestie 

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 

8 Getting There 

ŚR
O
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 OCENA BARDZO DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOBRA 
 
Uczeń 

OCENA DOSTATECZNA 
 

Uczeń 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Uczeń 

SŁOWNICTWO  bardzo dobrze zna podstawowe / 
bardziej zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematów: 
CZŁOWIEK, EDUKACJA, PRACA, 
ŻYCIE PRYWATNE i poprawnie się 

dobrze zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: CZŁOWIEK, 
EDUKACJA, PRACA, ŻYCIE PRYWATNE 
i na ogół poprawnie się nim 

częściowo zna 
podstawowe/bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: CZŁOWIEK, 
EDUKACJA, PRACA, ŻYCIE 

- słabo zna podstawowe / bardziej 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematów: CZŁOWIEK, 
EDUKACJA, PRACA, ŻYCIE PRYWATNE 
i z trudnością się nim, posługuje, 
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nim posługuje posługuje PRYWATNE i posługuje się nim, 
często popełniając błędy 

popełniając liczne błędy  
 

GRAMATYKA  bardzo dobrze zna składnię 
czasowników i potrafi ją 
poprawnie stosować w 
praktyce 

 bardzo dobrze zna zasady 
tworzenia konstrukcji 
bezosobowych w stronie 
biernej i potrafi je poprawnie 
stosować w praktyce 

 dobrze zna składnię 
czasowników i na ogół 
poprawnie potrafi stosować ją 
w praktyce 

 dobrze zna zasady tworzenia 
konstrukcji bezosobowych w 
stronie biernej i na ogół 
poprawnie potrafi stosować je 
w praktyce 

 częściowo zna składnię 
czasowników i potrafi ją 
stosować w praktyce, często 
popełniając błędy 

 częściowo zna zasady 
tworzenia konstrukcji 
bezosobowych w stronie 
biernej i potrafi je stosować 
w praktyce, często 
popełniając błędy 

 słabo zna składnię 
czasowników, i z trudnością 
potrafi ją stosować w praktyce, 
popełniając liczne błędy 

 słabo zna zasady tworzenia 
konstrukcji bezosobowych w 
stronie biernej i z trudnością 
potrafi je stosować w praktyce, 
popełniając liczne błędy 

ZADANIA NA 
ŚRODKI 
JĘZYKOWE 

poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
Test luk sterowany, Transformacje 
zdań) 

na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, Test luk 
sterowany, Transformacje zdań) 

często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę 
rozwiniętego/bogatego zasobu 
środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
Test luk sterowany, 
Transformacje zdań) 

popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego/bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, Test 
luk sterowany, Transformacje zdań) 
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SŁUCHANIE rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 uzupełnia zdania określonymi 
informacjami 

 odróżnia fakty od opinii 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 uzupełnia zdania określonymi 
informacjami 

 odróżnia fakty od opinii 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
wysłuchanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje), i 
często popełniając błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 uzupełnia zdania 
określonymi informacjami 

 odróżnia fakty od opinii 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w wysłuchanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 reaguje na polecenia 

 znajduje w wypowiedzi 
określone informacje 

 uzupełnia zdania określonymi 
informacjami 

 odróżnia fakty od opinii 

CZYTANIE 
 
 
 
 
 

rozumie niemal wszystkie 
kluczowe informacje zawarte w 
przeczytanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje) i 
poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy: 

 odpowiada na pytania 
dotyczące przeczytanego 

rozumie większość kluczowych 
informacji zawartych w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje) i na ogół poprawnie lub 
popełniając nieliczne błędy: 

 odpowiada na pytania dotyczące 
przeczytanego tekstu 

 odróżnia fakty od opinii 

rozumie część kluczowych 
informacji zawartych w 
przeczytanym tekście (znajduje w 
tekście określone informacje) i 
często popełniając błędy: 

 odpowiada na pytania 
dotyczące przeczytanego 
tekstu 

rozumie niektóre kluczowe 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście (znajduje w tekście określone 
informacje), i z trudnością, 
popełniając liczne błędy: 

 odpowiada na pytania 
dotyczące przeczytanego tekstu 

 odróżnia fakty od opinii 
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tekstu 

 odróżnia fakty od opinii 

 rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

 zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami tekstu 

 zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 odróżnia fakty od opinii 

 rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

 zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród 
podanych możliwości 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

 rozpoznaje związki pomiędzy 
poszczególnymi częściami 
tekstu 

 zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 

 znajduje w tekście określone 
informacje 

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

 samodzielnie wypowiada się 
na temat cech charakteru, 
które najbardziej ceni u innych  

 z łatwością opowiada czy lubi 
się uczyć i co go interesuje 

 szczegółowo opowiada, jaki 
zawód chciałby wykonywać 

 z łatwością opowiada czy 
chciałby mieszkać na innej 
planecie 

 z łatwością mówi, czy każdy 
powinien studiować 

 szczegółowo opowiada jak 
dba o swój umysł – medytacja, 
joga, relaksowanie sie 

 szczegółowo opowiada o 
konsekwencjak związanych z 
plagiatem 

 szczegółowo podaje 
argumenty za studiowaniem 
blisko domu rodzinnego 

 szczegółowo opisuje osoby, 
przedmioty, miejsca i 
czynności 

 z łatwością wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: (lub 
popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji): 

 wypowiada się na temat cech 
charakteru, które najbardziej 
ceni u innych  

 opowiada czy lubi się uczyć i co 
go interesuje 

 opowiada, jaki zawód chciałby 
wykonywać 

 opowiada czy chciałby mieszkać 
na innej planecie 

 mówi, czy każdy powinien 
studiować 

 opowiada jak dba o swój umysł 
– medytacja, joga, relaksowanie 
sie 

 opowiada o konsekwencjak 
związanych z plagiatem 

 podaje argumenty za 
studiowaniem blisko domu 
rodzinnego 

 opisuje osoby, przedmioty, 
miejsca i czynności 

 wyraża upodobania i 
preferencje 

 wyraża pewność, przypuszcenie, 
wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 w kilku zdaniach wypowiada 
się na temat cech 
charakteru, które 
najbardziej ceni u innych  

 w kilku zdaniach opowiada 
czy lubi się uczyć i co go 
interesuje 

 w kilku zdaniach opowiada, 
jaki zawód chciałby 
wykonywać 

 w kilku zdaniach opowiada 
czy chciałby mieszkać na 
innej planecie 

 w kilku zdaniach mówi, czy 
każdy powinien studiować 

 w kilku zdaniach opowiada 
jak dba o swój umysł – 
medytacja, joga, 
relaksowanie sie 

 w kilku zdaniach opowiada 
o konsekwencjak 
związanych z plagiatem 

 w kilku zdaniach podaje 
argumenty za studiowaniem 
blisko domu rodzinnego 

 w kilku zdaniach opisuje 

stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 
(i z trudnością, popełniając liczne 
błędy znacznie zakłócające 
komunikację): 

 krótko wypowiada się na temat 
cech charakteru, które 
najbardziej ceni u innych  

 zdawkowo opowiada czy lubi 
się uczyć i co go interesuje 

 krótko opowiada, jaki zawód 
chciałby wykonywać 

 zdawkowo opowiada czy 
chciałby mieszkać na innej 
planecie 

 krótko mówi, czy każdy 
powinien studiować 

 krótko opowiada jak dba o swój 
umysł – medytacja, joga, 
relaksowanie sie 

 krótko opowiada o 
konsekwencjak związanych z 
plagiatem 

 zdawkowo podaje argumenty 
za studiowaniem blisko domu 
rodzinnego 

 krótko opisuje osoby, 
przedmioty, miejsca i czynności 

 zdawkowo wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 
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rozmówcy 

 z łatwością wyraża 
upodobania i preferencje 

 z łatwością wyraża pewność, 
przypuszcenie, wątpliwość 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

osoby, przedmioty, miejsca i 
czynności 

 wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie 
rozmówcy 

 wyraża upodobania i 
preferencje 

 wyraża pewność, 
przypuszcenie, wątpliwość 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

 zdawkowo wyraża upodobania i 
preferencje 

 zdawkowo wyraża pewność, 
przypuszcenie, wątpliwość 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym 

 

PISANIE poprawnie stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 pisze spójną i logiczną 
rozprawkę, w której 
przedstawia zalety i wady 
wprowadzenia zaostrzeń 
przepisów dotyczących 
plagiatu, uwzględniając i 
szczegółowo rozwijając 
podane kwestie 

 bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 z łatwością przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym 

na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy niezakłócające 
komunikacji): 

 pisze w większości spójną i 
logiczną rozprawkę, w której 
przedstawia zalety i wady 
wprowadzenia zaostrzeń 
przepisów dotyczących plagiatu, 
uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie  

 stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
podane w zadaniu informacje 
sformułowane w języku polskim 
i obcym  

stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych (i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację): 

 pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną rozprawkę, w 
której przedstawia zalety i 
wady wprowadzenia 
zaostrzeń przepisów 
dotyczących plagiatu, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie  

 na ogół stosuje styl 
wypowiedzi adekwanie do 
sytuacji 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim podane w 
zadaniu informacje 
sformułowane w języku 
polskim i obcym  

z trudnością stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (i 
popełniając liczne błędy znacznie 
zakłócające komunikację): 

 pisze w dużym stopniu 
niespójną i chaotyczną 
rozprawkę, w której 
przedstawia zalety i wady 
wprowadzenia zaostrzeń 
przepisów dotyczących plagiatu, 
uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie  

 rzadko stosuje styl wypowiedzi 
adekwanie do sytuacji 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre podane w zadaniu 
informacje sformułowane w 
języku polskim i obcym 

ROZWIJANIE 
SAMODZIELNOŚCI 

 z łatwością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 z łatwością potrafi 
współpracować w grupie 

 wykorzystuje techniki 
samodzielnej pracy nad językiem  

 współpracuje w grupie 

 stosuje strategie komunikacyjne 
i kompensacyjne, w przypadku 

 niekiedy wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy 
nad językiem  

 niekiedy współpracuje w 
grupie 

 z trudnością wykorzystuje 
techniki samodzielnej pracy nad 
językiem  

 z trudnością współpracuje w 
grupie 
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 często stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada rozwiniętą 
świadomość językową 

gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada dość rozwiniętą 
świadomość językową 

 

 niekiedy stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w 
przypadku gdy nie zna lub 
nie pamięta wyrazu 

 posiada ograniczoną 
świadomość językową 

 rzadko stosuje strategie 
komunikacyjne i 
kompensacyjne, w przypadku 
gdy nie zna lub nie pamięta 
wyrazu 

 posiada bardzo ograniczoną 
świadomość językową 
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Life Vision Elementary – plan wynikowy  

ze szczegółowymi kryteriami oceniania  

 

UNIT 1  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (w tym 
m.in.: nazwy czynności rutynowych, 
słownictwo związane z podawaniem i 
uzyskiwaniem danych osobowych, 
słownictwo związane z zaletami i 
wadami prowadzenia vloga, słownictwo 
związane z zarządzaniem czasem, 
słownictwo związane z zajęciami 
pozalekcyjnymi i zainteresowaniami, 
słownictwo związane ze stresem wśród 
nastolatków i uczuciami); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasem 
present simple, trybem rozkazującym; 
właściwie wymawia połączenia 
spółgłosek z samogłoskami; stosuje 
zaimki osobowe, przysłówki (np. there) 
oraz spójniki and / but / or. 
 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (w tym m.in.: 
nazwy czynności rutynowych, 
słownictwo związane z podawaniem i 
uzyskiwaniem danych osobowych, 
słownictwo związane z zaletami i 
wadami prowadzenia vloga, 
słownictwo związane z zarządzaniem 
czasem, słownictwo związane z 
zajęciami pozalekcyjnymi i 
zainteresowaniami, słownictwo 
związane ze stresem wśród 
nastolatków i uczuciami); na ogół 
poprawnie posługuje się czasem 
present simple, trybem rozkazującym; 
na ogół właściwie wymawia połączenia 
spółgłosek z samogłoskami; stosuje 
zaimki osobowe, przysłówki (np. there) 
oraz spójniki and / but / or, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 1 (w tym m.in.: nazwy czynności 
rutynowych, słownictwo związane z 
podawaniem i uzyskiwaniem danych 
osobowych, słownictwo związane z 
zaletami i wadami prowadzenia vloga, 
słownictwo związane z zarządzaniem 
czasem, słownictwo związane z 
zajęciami pozalekcyjnymi i 
zainteresowaniami, słownictwo związane 
ze stresem wśród nastolatków i 
uczuciami); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasem present simple, 
trybem rozkazującym; popełnia liczne 
błędy w wymowie połączeń spółgłosek z 
samogłoskami; stosuje zaimki osobowe, 
przysłówki (np. there) oraz spójniki and / 
but / or, popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (w tym m.in.: nazwy czynności 
rutynowych, słownictwo związane z 
podawaniem i uzyskiwaniem danych 
osobowych, słownictwo związane z 
zaletami i wadami prowadzenia vloga, 
słownictwo związane z zarządzaniem 
czasem, słownictwo związane z zajęciami 
pozalekcyjnymi i zainteresowaniami, 
słownictwo związane ze stresem wśród 
nastolatków i uczuciami); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasu present simple, trybu 
rozkazującego; popełnia bardzo liczne 
błędy w wymowie połączeń spółgłosek z 
samogłoskami; stosuje zaimki osobowe, 
przysłówki (np. there) oraz spójniki and / 
but / or, popełniając bardzo liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica przewiduje treść 
nagrania na podstawie materiału 
wizualnego i słów kluczowych; znajduje 
w nagraniu informacje dotyczące rutyny 
dnia codziennego, zarządzania czasem, 
prowadzenia vloga, zainteresowań i 
zajęć pozalekcyjnych; poprawnie 
dobiera rozmówców do wypowiedzi i 
uzupełnia brakujące informacje w 
tekście na podstawie nagrania.  

Uczeń/Uczennica przewiduje treść 
nagrania na podstawie materiału 
wizualnego i słów kluczowych; 
znajduje w nagraniu informacje 
dotyczące rutyny dnia codziennego, 
zarządzania czasem, prowadzenia 
vloga, zainteresowań i zajęć 

pozalekcyjnych  popełnia przy tym 
nieliczne błędy; na ogół dobiera 
rozmówców do wypowiedzi i uzupełnia 
brakujące informacje w tekście na 
podstawie nagrania.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
przewiduje treść nagrania na podstawie 
materiału wizualnego i słów kluczowych; 
znajduje w nagraniu informacje 
dotyczące rutyny dnia codziennego, 
zarządzania czasem, prowadzenia 
vloga, zainteresowań i zajęć 

pozalekcyjnych  popełnia przy tym dość 
liczne błędy; dobierając rozmówców do 
wypowiedzi popełnia liczne błędy i ma 
trudności z uzupełnieniem brakujących 
informacji w tekście na podstawie 
nagrania. 

Uczeń/Uczennica z trudnością przewiduje 
treść nagrania na podstawie materiału 
wizualnego i słów kluczowych; znajduje w 
nagraniu informacje dotyczące rutyny 
dnia codziennego, zarządzania czasem, 
prowadzenia vloga, zainteresowań i zajęć 

pozalekcyjnych  popełnia przy tym liczne 
błędy; dobierając rozmówców do 
wypowiedzi popełnia bardzo liczne błędy i 
z trudnością uzupełnia brakujące 
informacje w tekście na podstawie 
nagrania. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl tekstu 
na podstawie słów kluczowych; znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących rutyny dnia codziennego, 
zarządzania czasem, prowadzenia 
vloga, zainteresowań i zajęć 
pozalekcyjnych, stresu wśród 
nastolatków; bezbłędnie dobiera 
poszczególne fragmenty tekstu do 
odpowiednich ilustracji oraz do 
właściwych śródtytułów. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
tekstu na podstawie słów kluczowych; 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących rutyny dnia 
codziennego, zarządzania czasem, 
prowadzenia vloga, zainteresowań i 
zajęć pozalekcyjnych, stresu wśród 
nastolatków na ogół poprawnie 
dobiera poszczególne fragmenty 
tekstu do odpowiednich ilustracji oraz 
do właściwych śródtytułów. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl tekstu na podstawie 
słów kluczowych; znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
rutyny dnia codziennego, zarządzania 
czasem, prowadzenia vloga, 
zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, 
stresu wśród nastolatków; często 
błędnie dobiera poszczególne fragmenty 
tekstu do odpowiednich ilustracji oraz do 
właściwych śródtytułów. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl tekstu na podstawie słów 
kluczowych; znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących rutyny 
dnia codziennego, zarządzania czasem, 
prowadzenia vloga, zainteresowań i zajęć 
pozalekcyjnych, stresu wśród 
nastolatków; bardzo często błędnie 
dobiera poszczególne fragmenty tekstu 
do odpowiednich ilustracji oraz do 
właściwych śródtytułów. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
z teraźniejszości  

Uczeń/Uczennica swobodnie opowiada 
o czynnościach rutynowych, własnych 
nawykach i codziennych obowiązkach, o 
zarządzaniu swoim czasem, stresie i 
swoich zainteresowaniach, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń/Uczennica opowiada o 
czynnościach rutynowych, własnych 
nawykach i codziennych obowiązkach, 
o zarządzaniu swoim czasem, stresie i 
swoich zainteresowaniach, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica opowiada o 
czynnościach rutynowych, własnych 
nawykach i codziennych obowiązkach, o 
zarządzaniu swoim czasem, stresie i 
swoich zainteresowaniach, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica opowiada o 
czynnościach rutynowych, własnych 
nawykach i codziennych obowiązkach, o 
zarządzaniu swoim czasem, stresie i 
swoich zainteresowaniach, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, ustosunkowanie 
się do opinii innych osób 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat swoich upodobań i zajęć, których 
nie lubi oraz ustosunkowuje się do opinii 
innych osób; bezbłędnie lub prawie 
bezbłędnie wymawia międzywyrazowe 
połączenia spółgłosek z samogłoskami – 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat swoich 
upodobań i zajęć, których nie lubi oraz 
ustosunkowuje się do opinii innych 
osób; poprawnie wymawia 
międzywyrazowe połączenia 
spółgłosek z samogłoskami – nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat swoich upodobań 
i zajęć, których nie lubi oraz 
ustosunkowuje się do opinii innych osób; 
wymawia z błędami międzywyrazowe 
połączenia spółgłosek z samogłoskami – 
popełnia dość liczne błędy językowe, 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat swoich 
upodobań i zajęć, których nie lubi oraz 
ustosunkowuje się do opinii innych osób; 
ma duże trudności z wymową 
międzywyrazowych połączeń spółgłosek z 
samogłoskami – popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
profil osobisty na stronie 
internetowej 

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
profilu osobistego na stronie 
internetowej, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz unikając powtórzeń 
poprzez użycie właściwych zaimków, 
przysłówków i spójników; zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie profilu osobistego na stronie 
internetowej, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi oraz unikając 
większości powtórzeń poprzez użycie 
właściwych zaimków, przysłówków i 
spójników; zachowuje w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
profilu osobistego na stronie 
internetowej, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi, czasami unika 
powtórzeń poprzez użycie zaimków, 
przysłówków i spójników; zachowuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną wypowiedź pisemną w formie 
profilu osobistego na stronie internetowej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie unika 
powtórzeń i nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
udziela informacji i prosi o informacje 
związane z danymi personalnymi, 
ulubionymi vlogerami, codzienną rutyną i 
popularnymi zajęciami; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje związane z danymi 
personalnymi, ulubionymi vlogerami, 
codzienną rutyną i popularnymi 
zajęciami, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje związane z danymi 
personalnymi, ulubionymi vlogerami, 
codzienną rutyną i popularnymi 
zajęciami, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje związane z danymi 
personalnymi, ulubionymi vlogerami, 
codzienną rutyną i popularnymi zajęciami, 
które w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie ustne – wyrażanie 
swojej opinii i uzasadnianie jej, 
zgadzanie się lub niezgadzanie z 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża opinię na temat stresu wśród 
nastolatków spowodowanego natłokiem 

Uczeń/Uczennica wyraża opinię na 
temat stresu wśród nastolatków 
spowodowanego natłokiem zajęć 

Uczeń/Uczennica wyraża opinię na 
temat stresu wśród nastolatków 
spowodowanego natłokiem zajęć 

Uczeń/Uczennica wyraża opinię na temat 
stresu wśród nastolatków 
spowodowanego natłokiem zajęć 
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opiniami innych osób zajęć pozalekcyjnych, a także swoich 
najbardziej i najmniej ulubionych zajęć; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

pozalekcyjnych, a także swoich 
najbardziej i najmniej ulubionych 
zajęć, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

pozalekcyjnych, a także swoich 
najbardziej i najmniej ulubionych zajęć, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

pozalekcyjnych, a także swoich 
najbardziej i najmniej ulubionych zajęć, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie pisemne – 
wiadomość, wpis na czacie 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
reaguje pisemnie w formie wiadomości 
dla kolegi oraz wpisu na czacie na temat 
właściwego zarządzania czasem, nie 
popełniając błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie wiadomości dla kolegi oraz 
wpisu na czacie na temat właściwego 
zarządzania czasem, popełniając 
nieliczne błędy językowe i stosując w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie wiadomości dla kolegi oraz wpisu 
na czacie na temat właściwego 
zarządzania czasem, popełniając liczne 
błędy, które częściowo zakłócają 
komunikację; zachowuje częściowo 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie wiadomości dla kolegi oraz wpisu 
na czacie na temat właściwego 
zarządzania czasem, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji zawartych w 
materiałach wizualnych 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, analizując przyczyny stresu 
wśród nastolatków zamieszczone na 
wykresie oraz porównując je z wynikami 
ankiety na ten temat w klasie; 
wypowiedź jest adekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi nie 
potrzebuje lub rzadko potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela; stosuje 
odpowiedni zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, analizując przyczyny 
stresu wśród nastolatków 
zamieszczone na wykresie oraz 
porównując je z wynikami ankiety na 
ten temat w klasie; wypowiedź jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, analizując przyczyny 
stresu wśród nastolatków zamieszczone 
na wykresie oraz porównując je z 
wynikami ankiety na ten temat w klasie; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela; stosuje ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, analizując przyczyny stresu 
wśród nastolatków zamieszczone na 
wykresie oraz porównując je z wynikami 
ankiety na ten temat w klasie; wypowiedź 
jest w znacznym stopniu nieadekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi potrzebuje bardzo dużej 
pomocy nauczyciela; stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując w e-mailu do 
kolegi informacje o vlogu uzyskane w 
formie podkastu; mediacja jest 
adekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując w e-mailu do 
kolegi informacje o vlogu uzyskane w 
formie podkastu; mediacja jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, przekazując w e-
mailu do kolegi informacje o vlogu 
uzyskane w formie podkastu; mediacja 
jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu, liczne błędy językowe 
zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując w e-mailu do 
kolegi informacje o vlogu uzyskane w 
formie podkastu; mediacja jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu, bardzo liczne błędy 
językowe w znacznym stopniu wpływają 
na komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 2  
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PODSTAWY PROGRAMOWEJ  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym 
m.in.: nazwy sportów i słownictwo 
związane ze sprawnością fizyczną, 
uprawianiem sportu oraz codzienną 
rutyną sportowca, nazwy produktów 
żywnościowych i słownictwo związane 
ze składem produktów żywnościowych, 
etykietami na produktach, nawykami 
żywieniowymi oraz potrawami z różnych 
stron świata, słownictwo związane z 
zamawianiem jedzenia i picia w 
restauracji, zwroty i wyrażenia 
stosowane w formularzach i ankietach 
osobowych); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje czas present simple 
wraz z przysłówkami częstotliwości, 
zaimki pytające, kolokacje z do, go, 
have, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimek a/an i 
przedimek zerowy, określniki ilości: 
some, any, a lot of, much i many, 
wyrażenie there is / there are, wielkie 
litery w zdaniach, skróty i skrótowce, 
właściwie wymawia głoski /ɪ/ oraz /i:/. 

 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (w tym m.in.: 
nazwy sportów i słownictwo związane 
ze sprawnością fizyczną, uprawianiem 
sportu oraz codzienną rutyną 
sportowca, nazwy produktów 
żywnościowych i słownictwo związane 
ze składem produktów 
żywnościowych, etykietami na 
produktach, nawykami żywieniowymi 
oraz potrawami z różnych stron 
świata, słownictwo związane z 
zamawianiem jedzenia i picia w 
restauracji, zwroty i wyrażenia 
stosowane w formularzach i ankietach 
osobowych); na ogół poprawnie 
stosuje czas present simple wraz z 
przysłówkami częstotliwości, zaimki 
pytające, kolokacje z do, go, have, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
przedimek a/an i przedimek zerowy, 
określniki ilości: some, any, a lot of, 
much i many, wyrażenie there is / 
there are, wielkie litery w zdaniach, 
skróty i skrótowce, wymawia głoski /ɪ/ 
oraz /i:/, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 2 (w tym m.in.: nazwy sportów i 
słownictwo związane ze sprawnością 
fizyczną, uprawianiem sportu oraz 
codzienną rutyną sportowca, nazwy 
produktów żywnościowych i słownictwo 
związane ze składem produktów 
żywnościowych, etykietami na 
produktach, nawykami żywieniowymi 
oraz potrawami z różnych stron świata, 
słownictwo związane z zamawianiem 
jedzenia i picia w restauracji, zwroty i 
wyrażenia stosowane w formularzach i 
ankietach osobowych); nie zawsze 
poprawnie stosuje czas present simple 
wraz z przysłówkami częstotliwości, 
zaimki pytające, kolokacje z do, go, 
have, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimek a/an i 
przedimek zerowy, określniki ilości: 
some, any, a lot of, much i many, 
wyrażenie there is / there are, wielkie 
litery w zdaniach, skróty i skrótowce, 
wymawia głoski /ɪ/ oraz /i:/, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (w tym m.in.: nazwy sportów i 
słownictwo związane ze sprawnością 
fizyczną, uprawianiem sportu oraz 
codzienną rutyną sportowca, nazwy 
produktów żywnościowych i słownictwo 
związane ze składem produktów 
żywnościowych, etykietami na 
produktach, nawykami żywieniowymi oraz 
potrawami z różnych stron świata, 
słownictwo związane z zamawianiem 
jedzenia i picia w restauracji, zwroty i 
wyrażenia stosowane w formularzach i 
ankietach osobowych); popełnia bardzo 
liczne błędy w zastosowaniu czasu 
present simple wraz z przysłówkami 
częstotliwości, zaimków pytających, 
kolokacji z do, go, have, rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych, przedimka 
a/an i przedimka zerowego, określników 
ilości: some, any, a lot of, much i many, 
wyrażenia there is / there are, wielkich 
liter w zdaniach, skrótów i skrótowców, 
wymowie głosek /ɪ/ oraz /i:/. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące sportów i aktywności 
fizycznej, potraw i etykiet na żywności, 
nawyków żywieniowych, dialogów w 
restauracji; poprawnie uzupełnia 
brakujące informacje na podstawie treści 
nagrania oraz określa zdania prawdziwe 
i fałszywe. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące sportów i aktywności 
fizycznej, potraw i etykiet na żywności, 
nawyków żywieniowych, dialogów w 
restauracji, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie uzupełnia 
brakujące informacje na podstawie 
treści nagrania oraz określa zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
sportów i aktywności fizycznej, potraw i 
etykiet na żywności, nawyków 
żywieniowych, dialogów w restauracji; a 
także uzupełnia brakujące informacje na 
podstawie treści nagrania oraz określa 
zdania prawdziwe i fałszywe, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące sportów i 
aktywności fizycznej, potraw i etykiet na 
żywności, nawyków żywieniowych, 
dialogów w restauracji; ma trudności z 
uzupełnianiem brakujących informacji na 
podstawie treści nagrania oraz 
określaniem zdań prawdziwych i 
fałszywych; popełnia przy tym bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
sportu i sprawności fizycznej, składu 
żywności i właściwej diety, posiłków z 
różnych stron świata, zdrowych 
nawyków żywieniowych dla nastolatków, 
w formularzach i ankietach osobowych; 
z łatwością określa główną myśl tekstu 
lub fragmentu tekstu, kontekst 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
sportu i sprawności fizycznej, składu 
żywności i właściwej diety, posiłków z 
różnych stron świata, zdrowych 
nawyków żywieniowych dla 
nastolatków, w formularzach i 
ankietach osobowych, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
określa główną myśl tekstu lub 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sportu i 
sprawności fizycznej, składu żywności i 
właściwej diety, posiłków z różnych stron 
świata, zdrowych nawyków 
żywieniowych dla nastolatków, w 
formularzach i ankietach osobowych, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie określa główną myśl tekstu 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących sportu i sprawności 
fizycznej, składu żywności i właściwej 
diety, posiłków z różnych stron świata, 
zdrowych nawyków żywieniowych dla 
nastolatków, w formularzach i ankietach 
osobowych, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie określa główną myśl 
tekstu lub fragmentu tekstu, kontekst 
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wypowiedzi oraz intencje 
autora/nadawcy tekstu. 

fragmentu tekstu, kontekst wypowiedzi 
oraz intencje autora/nadawcy tekstu. 

lub fragmentu tekstu, kontekst 
wypowiedzi oraz intencje 
autora/nadawcy tekstu. 

wypowiedzi oraz intencje autora/nadawcy 
tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opis przedmiotów 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje rysunek talerza ze zdrową 
żywnością i porównuje go z propozycją 
kolegi/koleżanki, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje rysunek 
talerza ze zdrową żywnością i 
porównuje go z propozycją 
kolegi/koleżanki, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje rysunek 
talerza ze zdrową żywnością i porównuje 
go z propozycją kolegi/koleżanki, 
stosując mało urozmaicone słownictwo i 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie opisuje 
rysunek talerza ze zdrową żywnością i 
porównuje go z propozycją 
kolegi/koleżanki, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i uzasadnianie swojej 
opinii i poglądów 
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat różnych aktywności fizycznych, 
rzeczy koniecznych do osiągnięcia 
sukcesu w sporcie, użyteczności etykiet 
na produktach żywnościowych, 
właściwej diety i nawyków żywieniowych 
– nie popełniając większych błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na różnych aktywności 
fizycznych, rzeczy koniecznych do 
osiągnięcia sukcesu w sporcie, 
użyteczności etykiet na produktach 
żywnościowych, właściwej diety i 
nawyków żywieniowych – popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wyraża swoją opinię 
na temat różnych aktywności fizycznych, 
rzeczy koniecznych do osiągnięcia 
sukcesu w sporcie, użyteczności etykiet 
na produktach żywnościowych, 
właściwej diety i nawyków żywieniowych 
– popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża 
swoją opinię na temat różnych aktywności 
fizycznych, rzeczy koniecznych do 
osiągnięcia sukcesu w sporcie, 
użyteczności etykiet na produktach 
żywnościowych, właściwej diety i 
nawyków żywieniowych – popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
e-mail na temat związany ze 
sportem 

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie e-
maila na temat uprawianych przez siebie 
sportów i propozycji sportu 
odpowiedniego dla kolegi, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie e-maila na temat 
uprawianych przez siebie sportów i 
propozycji sportu odpowiedniego dla 
kolegi, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie e-
maila na temat uprawianych przez siebie 
sportów i propozycji sportu 
odpowiedniego dla kolegi, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną, zbudowaną z trudnych do 
powiązania fragmentów wypowiedź 
pisemną w formie e-maila na temat 
uprawianych przez siebie sportów i 
propozycji sportu odpowiedniego dla 
kolegi, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – wyrażanie 
swojej opinii i uzasadnianie jej, 
wyrażanie i uzasadnianie swoich 
upodobań i preferencji 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
rozmawia z kolegą/koleżanką na temat 
zawartości pojemników Bento na 
ilustracjach, wyraża opinię na temat 
swoich upodobań żywieniowych oraz 
przekazuje informacje na temat 
idealnego pojemnika z posiłkiem na 
wynos – nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń/Uczennica rozmawia z 
kolegą/koleżanką na temat zawartości 
pojemników Bento na ilustracjach, 
wyraża opinię na temat swoich 
upodobań żywieniowych oraz 
przekazuje informacje na temat 
idealnego pojemnika z posiłkiem na 
wynos – popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica rozmawia z 
kolegą/koleżanką na temat zawartości 
pojemników Bento na ilustracjach, 
wyraża opinię na temat swoich 
upodobań żywieniowych oraz 
przekazuje informacje na temat 
idealnego pojemnika z posiłkiem na 
wynos – popełniając dość liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie rozmawia z 
kolegą/koleżanką na temat zawartości 
pojemników Bento na ilustracjach, wyraża 
opinię na temat swoich upodobań 
żywieniowych oraz przekazuje informacje 
na temat idealnego pojemnika z posiłkiem 
na wynos – popełniając liczne błędy 
językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień (dialogi w restauracji) 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
rozpoczyna, prowadzi i kończy dialogi w 
restauracji, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje potraw i napojów, 
prowadzi proste negocjacje pomiędzy 

Uczeń/Uczennica rozpoczyna, 
prowadzi i kończy dialogi w restauracji, 
proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje potraw i napojów, prowadzi 
proste negocjacje pomiędzy klientem i 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
rozpoczyna, prowadzi i kończy dialogi w 
restauracji, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje potraw i napojów, 
prowadzi proste negocjacje pomiędzy 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
rozpoczyna, prowadzi i kończy dialogi w 
restauracji, proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje potraw i napojów, 
prowadzi proste negocjacje pomiędzy 
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klientem i kelnerem, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe – nie popełniając 
większych błędów.  

kelnerem, stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe – popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

klientem i kelnerem, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe –popełnia dość 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

klientem i kelnerem, stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe – popełnia liczne 
błędy językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie pisemne – formularz 
i ankieta osobowa 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
reaguje pisemnie w formie formularza i 
ankiety osobowej, nie popełniając 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie formularza i ankiety osobowej, 
popełniając nieliczne błędy językowe i 
stosując w miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie formularza i ankiety osobowej, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi, czasami unika powtórzeń 
poprzez użycie zaimków, przysłówków i 
spójników; zachowuje częściowo 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie formularza i ankiety osobowej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie unika 
powtórzeń i nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji zawartych w 
materiałach wizualnych 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, analizując skład etykiet 
żywnościowych zamieszczonych w 
infografice oraz przyporządkowując 
produkty spożywcze zgodnie ze 
składami procentowymi i ilościowymi 
zawartymi w infografikach; wypowiedź 
jest adekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela; stosuje odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, analizując skład etykiet 
żywnościowych zamieszczonych w 
infografice oraz przyporządkowując 
produkty spożywcze zgodnie ze 
składami procentowymi i ilościowymi 
zawartymi w infografikach; podczas 
wypowiedzi czasami potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne 
błędy niezakłócające lub zakłócające 
w niewielkim stopniu komunikację. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, analizując skład 
etykiet żywnościowych zamieszczonych 
w infografice oraz przyporządkowując 
produkty spożywcze zgodnie ze 
składami procentowymi i ilościowymi 
zawartymi w infografikach; podczas 
wypowiedzi często potrzebuje pomocy 
ze strony nauczyciela; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, analizując skład etykiet 
żywnościowych zamieszczonych w 
infografice oraz przyporządkowując 
produkty spożywcze zgodnie ze składami 
procentowymi i ilościowymi zawartymi w 
infografikach; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela; stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 3 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z ubraniami i 
opisywaniem wyglądu i charakteru oraz 
z internetem i mediami 
społecznościowymi, nazwy krajów i 
narodowości, czynności życia 
codziennego, zwroty służące do 
podawania przykładów, zwroty i 
wyrażenia stosowane przy opisywaniu 
zdjęć profilowych i używane w e-mailu 
nieformalnym); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami 
present simple i present continuous, 
poprawnie stosuje tryb rozkazujący, 
czasowniki statyczne i dynamiczne, 
zaimki nieokreślone i wyraz like. 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (w tym m.in.: 
słownictwo związane z ubraniami i 
opisywaniem wyglądu i charakteru 
oraz z internetem i mediami 
społecznościowymi, nazwy krajów i 
narodowości, czynności życia 
codziennego, zwroty służące do 
podawania przykładów, zwroty i 
wyrażenia stosowane przy opisywaniu 
zdjęć profilowych i używane w e-mailu 
nieformalnym); na ogół poprawnie 
posługuje się czasami present simple i 
present continuous, stosuje tryb 
rozkazujący, czasowniki statyczne i 
dynamiczne, zaimki nieokreślone i 
wyraz like, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 3 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z ubraniami i opisywaniem 
wyglądu i charakteru oraz z internetem i 
mediami społecznościowymi, nazwy 
krajów i narodowości, czynności życia 
codziennego, zwroty służące do 
podawania przykładów, zwroty i 
wyrażenia stosowane przy opisywaniu 
zdjęć profilowych i używane w e-mailu 
nieformalnym); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasami present simple i 
present continuous, stosuje tryb 
rozkazujący, czasowniki statyczne i 
dynamiczne, zaimki nieokreślone i wyraz 
like, popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (w tym m.in.: słownictwo związane 
z ubraniami i opisywaniem wyglądu i 
charakteru oraz z internetem i mediami 
społecznościowymi, nazwy krajów i 
narodowości, czynności życia 
codziennego, zwroty służące do 
podawania przykładów, zwroty i 
wyrażenia stosowane przy opisywaniu 
zdjęć profilowych i używane w e-mailu 
nieformalnym); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasów present simple i present 
continuous, trybu rozkazującego, 
czasowników statycznych i 
dynamicznych, używa zaimków 
nieokreślonych i wyrazu like, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 
 

 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące czynności rutynowych i 
wykonywanych w chwili mówienia, 
ubrań, strojów narodowych, wyglądu i 
charakteru, nazw krajów i narodowości, 
określa kontekst w wysłuchanych 
opisach zdjęć, wyciąga wnioski z 
wypowiedzi o bezpieczeństwie w 
internecie, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące czynności rutynowych i 
wykonywanych w chwili mówienia, 
ubrań, strojów narodowych, wyglądu i 
charakteru, nazw krajów i 
narodowości, określa kontekst w 
wysłuchanych opisach zdjęć, wyciąga 
wnioski z wypowiedzi o 
bezpieczeństwie w internecie, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
czynności rutynowych i wykonywanych 
w chwili mówienia, ubrań, strojów 
narodowych, wyglądu i charakteru, nazw 
krajów i narodowości, określa kontekst w 
wysłuchanych opisach zdjęć, wyciąga 
wnioski z wypowiedzi o bezpieczeństwie 
w internecie, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące czynności 
rutynowych i wykonywanych w chwili 
mówienia, ubrań, strojów narodowych, 
wyglądu i charakteru, nazw krajów i 
narodowości, określa kontekst w 
wysłuchanych opisach zdjęć, wyciąga 
wnioski z wypowiedzi o bezpieczeństwie 
w internecie; popełnia przy tym bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
strojów weselnych i narodowych, zdjęć 
profilowych i bezpieczeństwa w 
internecie, poprawnie wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach o zdjęciach selfie i o typach 
charakterów; z łatwością dobiera 
właściwe odpowiedzi do pytań. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
strojów weselnych i narodowych, zdjęć 
profilowych i bezpieczeństwa w 
internecie, na ogół poprawnie wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach o zdjęciach 
selfie i o typach charakterów; na ogół 
poprawnie dobiera właściwe 
odpowiedzi do pytań. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących strojów weselnych 
i narodowych, zdjęć profilowych i 
bezpieczeństwa w internecie, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach o zdjęciach selfie i 
o typach charakterów, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie dobiera 
właściwe odpowiedzi do pytań. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących strojów weselnych i 
narodowych, zdjęć profilowych i 
bezpieczeństwa w internecie, z 
trudnością wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach o 
zdjęciach selfie i o typach charakterów; z 
trudnością dobiera właściwe odpowiedzi 
do pytań. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
przedstawienie sposobu 
postępowania  
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
określa zasady bezpiecznego 
zachowania się w internecie i w mediach 
społecznościowych oraz udziela 
wskazówek innym użytkownikom sieci; 
podczas wypowiedzi nie potrzebuje lub 
rzadko potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń/Uczennica określa zasady 
bezpiecznego zachowania się w 
internecie i w mediach 
społecznościowych oraz udziela 
wskazówek innym użytkownikom sieci, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń/Uczennica określa zasady 
bezpiecznego zachowania się w 
internecie i w mediach 
społecznościowych oraz udziela 
wskazówek innym użytkownikom sieci, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi; podczas 
wypowiedzi często potrzebuje pomocy 
ze strony nauczyciela. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie określa 
zasady bezpiecznego zachowania się w 
internecie i w mediach 
społecznościowych oraz udziela 
wskazówek innym użytkownikom sieci, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opis ludzi 
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje zdjęcia osób: ich ubiór, wygląd, 
charakter, wiek, tło i otoczenie, 
czynności, jakie wykonują oraz 
towarzyszące im uczucia i emocje, 
stosując różnorodne słownictwo; nie 
popełnia większych błędów. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia 
osób: ich ubiór, wygląd, charakter, 
wiek, tło i otoczenie, czynności, jakie 
wykonują oraz towarzyszące im 
uczucia i emocje, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo; popełnia 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia osób: 
ich ubiór, wygląd, charakter, wiek, tło i 
otoczenie, czynności, jakie wykonują 
oraz towarzyszące im uczucia i emocje, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia osób: 
ich ubiór, wygląd, charakter, wiek, tło i 
otoczenie, czynności, jakie wykonują oraz 
towarzyszące im uczucia i emocje, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
e-mail 

Uczeń/Uczennica pisze nieformalny e-
mail, nawiązując znajomość z 
korespondencyjnym przyjacielem i 
przedstawiając siebie, swoją rodzinę 
oraz swoje zajęcia bieżące i 
wykonywane w czasie wolnym – w 
sposób przejrzysty i logiczny; 
uwzględnia budowę wypowiedzi i 
charakterystyczne zwroty, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze nieformalny e-
mail, nawiązując znajomość z 
korespondencyjnym przyjacielem i 
przedstawiając siebie, swoją rodzinę 
oraz swoje zajęcia bieżące i 
wykonywane w czasie wolnym – w 
sposób w miarę przejrzysty i logiczny, 
uwzględnia budowę wypowiedzi i 
charakterystyczne zwroty, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze nieformalny e-
mail, nawiązując znajomość z 
korespondencyjnym przyjacielem i 
przedstawiając siebie, swoją rodzinę 
oraz swoje zajęcia bieżące i 
wykonywane w czasie wolnym – w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, na 
ogół nie uwzględnia budowy wypowiedzi 
i charakterystycznych zwrotów; popełnia 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi, 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze nieformalny e-
mail, nawiązując znajomość z 
korespondencyjnym przyjacielem i 
przedstawiając siebie, swoją rodzinę oraz 
swoje zajęcia bieżące i wykonywane w 
czasie wolnym – w sposób chaotyczny i 
nielogiczny; nie uwzględnia budowy 
wypowiedzi i charakterystycznych 
zwrotów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji i wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
udziela informacji i prosi o informacje 
dotyczące zdjęć osób, strojów 
narodowych i ubrań popularnych w 
danym kraju, zachowania się w 
internecie i robienia zdjęć selfie; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje dotyczące zdjęć 
osób, strojów narodowych i ubrań 
popularnych w danym kraju, 
zachowania się w internecie i robienia 
zdjęć selfie, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje dotyczące zdjęć osób, 
strojów narodowych i ubrań popularnych 
w danym kraju, zachowania się w 
internecie i robienia zdjęć selfie, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie udziela 
informacji i prosi o informacje dotyczące 
zdjęć osób, strojów narodowych i ubrań 
popularnych w danym kraju, zachowania 
się w internecie i robienia zdjęć selfie, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie ustne – 
przedstawianie siebie i innych 
osób 
 

Uczeń/Uczennica sposób płynny 
wypowiada się na temat swoich cech 
charakteru oraz charakteru przyjaciół i 
członków rodziny; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych i nie popełnia większych 
błędów. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat swoich cech charakteru oraz 
charakteru przyjaciół i członków 
rodziny; stosuje odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych i 
nie popełnia większych błędów, 
stosując zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/ wypowiada się na temat swoich 
cech charakteru oraz charakteru 
przyjaciół i członków rodziny, stosując 
ubogi zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat swoich cech charakteru oraz 
charakteru przyjaciół i członków rodziny, 
stosując bardzo ubogi zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując ustnie 
informacje uzyskane na podstawie 
ilustracji i wysłuchanego podkastu; 
mediacja jest adekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując ustnie 
informacje uzyskane na podstawie 
ilustracji i wysłuchanego podkastu; 
mediacja jest częściowo nieadekwatna 
do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, przekazując ustnie 
informacje uzyskane na podstawie 
ilustracji i wysłuchanego podkastu; 
mediacja jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu, liczne błędy 
językowe zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując ustnie informacje 
uzyskane na podstawie ilustracji i 
wysłuchanego podkastu; mediacja jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu, bardzo liczne błędy 
językowe w znacznym stopniu wpływają 
na komunikację. 



Life Vision Elementary (A1/A2): kryteria oceny Oxford University Press Strona 9 
 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku polskim 
informacji sformułowanych w 
języku angielskim  

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
ustnie i podsumowuje po polsku quiz w 
języku angielskim na temat typów 
charakterów, mediacja wyczerpuje temat 
i jest adekwatna do treści i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza ustnie i podsumowuje po 
polsku quiz w języku angielskim na 
temat typów charakterów, mediacja 
częściowo wyczerpuje temat i jest 
fragmentami nieadekwatna do treści i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza ustnie i 
podsumowuje po polsku quiz w języku 
angielskim na temat typów charakterów, 
mediacja w niewielkim stopniu 
wyczerpuje temat i jest często 
nieadekwatna do treści i kontekstu.  

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza ustnie i podsumowuje po 
polsku quiz w języku angielskim na temat 
typów charakterów, mediacja nie 
wyczerpuje tematu i jest w znacznym 
stopniu nieadekwatna do treści i 
kontekstu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 4  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (w tym 
m.in.: nazwy pomieszczeń, nazwy mebli 
i wyposażenia domu, przymiotniki 
służące do opisu pomieszczeń w domu, 
słownictwo związane z opisywaniem 
miejsc, słownictwo związane ze 
wskazywaniem kierunku i pytaniem o 
drogę, słownictwo związane ze 
znajdowaniem rozwiązań do problemów, 
słownictwo związane z miejscem 
zamieszkania, nazwy krajów, miast i 
elementów krajobrazu, słownictwo 
charakterystyczne dla wpisu na blogu i 
artykułu popularnonaukowego); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
stosuje czas present simple i tryb 
rozkazujący, przyimki miejsca oraz 
tworzy przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym i wyrazy pochodne, 
bezbłędnie wymawia wyrazy z głoską 
schwa. 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (w tym m.in.: 
nazwy pomieszczeń, nazwy mebli i 
wyposażenia domu, przymiotniki 
służące do opisu pomieszczeń w 
domu, słownictwo związane z 
opisywaniem miejsc, słownictwo 
związane ze wskazywaniem kierunku i 
pytaniem o drogę, słownictwo 
związane ze znajdowaniem rozwiązań 
do problemów, słownictwo związane z 
miejscem zamieszkania, nazwy 
krajów, miast i elementów krajobrazu, 
słownictwo charakterystyczne dla 
wpisu na blogu i artykułu 
popularnonaukowego); na ogół 
poprawnie stosuje czas present simple 
i tryb rozkazujący, przyimki miejsca 
oraz na ogół poprawnie tworzy 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym i wyrazy pochodne, 
wymawia wyrazy z głoską schwa, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 4 (w tym m.in.: nazwy 
pomieszczeń, nazwy mebli i 
wyposażenia domu, przymiotniki służące 
do opisu pomieszczeń w domu, 
słownictwo związane z opisywaniem 
miejsc, słownictwo związane ze 
wskazywaniem kierunku i pytaniem o 
drogę, słownictwo związane ze 
znajdowaniem rozwiązań do problemów, 
słownictwo związane z miejscem 
zamieszkania, nazwy krajów, miast i 
elementów krajobrazu, słownictwo 
charakterystyczne dla wpisu na blogu i 
artykułu popularnonaukowego); nie 
zawsze poprawnie stosuje czas present 
simple i tryb rozkazujący, przyimki 
miejsca oraz nie zawsze poprawnie 
tworzy przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym i wyrazy pochodne, 
wymawia wyrazy z głoską schwa, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (w tym m.in.: nazwy pomieszczeń, 
nazwy mebli i wyposażenia domu, 
przymiotniki służące do opisu 
pomieszczeń w domu, słownictwo 
związane z opisywaniem miejsc, 
słownictwo związane ze wskazywaniem 
kierunku i pytaniem o drogę, słownictwo 
związane ze znajdowaniem rozwiązań do 
problemów, słownictwo związane z 
miejscem zamieszkania, nazwy krajów, 
miast i elementów krajobrazu, słownictwo 
charakterystyczne dla wpisu na blogu i 
artykułu popularnonaukowego); popełnia 
bardzo liczne błędy w zastosowaniu 
czasu present simple i trybu 
rozkazującego, przyimków miejsca oraz 
popełnia bardzo liczne błędy podczas 
tworzenia przymiotników w stopniu 
wyższym i najwyższym i wyrazów 
pochodnych, bardzo rzadko poprawnie 
wymawia wyrazy z głoską schwa. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące domów i 
pomieszczeń w domu, krajów, miast i 
elementów krajobrazu, opisów 
niezwykłych budynków, wskazywania 

Uczeń/Uczennica znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
domów i pomieszczeń w domu, 
krajów, miast i elementów krajobrazu, 
opisów niezwykłych budynków, 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące domów i pomieszczeń w 
domu, krajów, miast i elementów 
krajobrazu, opisów niezwykłych 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące domów i 
pomieszczeń w domu, krajów, miast i 
elementów krajobrazu, opisów 
niezwykłych budynków, wskazywania 
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drogi, problemów do rozwiązania, nie 
popełniając większych błędów. 

wskazywania drogi, problemów do 
rozwiązania, popełniając nieliczne 
błędy. 

budynków, wskazywania drogi, 
problemów do rozwiązania, popełniając 
dość liczne błędy. 

drogi, problemów do rozwiązania, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach o domach, 
miastach, krajach i miejscach na 
świecie, w quizach geograficznych, 
artykule popularnonaukowym, w 
ogłoszeniu na temat konkursu; z 
łatwością rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu brakujących wyrazów i zdań 
do luk w tekście oraz dobieraniu 
nagłówków. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach o domach, 
miastach, krajach i miejscach na 
świecie, w quizach geograficznych, 
artykule popularnonaukowym, w 
ogłoszeniu na temat konkursu, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
brakujących wyrazów i zdań do luk w 
tekście oraz dobieraniu nagłówków. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach o domach, miastach, krajach i 
miejscach na świecie, w quizach 
geograficznych, artykule 
popularnonaukowym, w ogłoszeniu na 
temat konkursu; nie zawsze poprawnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu brakujących wyrazów i zdań 
do luk w tekście oraz dobieraniu 
nagłówków. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach o 
domach, miastach, krajach i miejscach na 
świecie, w quizach geograficznych, 
artykule popularnonaukowym, w 
ogłoszeniu na temat konkursu; nieudolnie 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
brakujących wyrazów i zdań do luk w 
tekście oraz dobieraniu nagłówków. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  
opis ludzi, miejsc, zjawisk 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje domy i pomieszczenia w 
domach, sale lekcyjne, elementy 
krajobrazu, ludzi i ich zajęcia, położenia 
obiektów względem siebie, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje domy i 
pomieszczenia w domach, sale 
lekcyjne, elementy krajobrazu, ludzi i 
ich zajęcia, położenia obiektów 
względem siebie, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje domy i 
pomieszczenia w domach, sale lekcyjne, 
elementy krajobrazu, ludzi i ich zajęcia, 
położenia obiektów względem siebie, 
stosując mało urozmaicone słownictwo i 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie opisuje 
domy i pomieszczenia w domach, sale 
lekcyjne, elementy krajobrazu, ludzi i ich 
zajęcia, położenia obiektów względem 
siebie, stosując bardzo ograniczoną 
liczbę słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i uzasadnianie opinii 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
tematy związane z domem, pokojami i 
urządzeniami, wygodą w domu, 
preferowanym miejscem zamieszkania 
na świecie, życiem w mieście i na wsi, 
swoim miejscem zamieszkania i 
najbliższą okolicą, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na tematy związane z 
domem, pokojami i urządzeniami, 
wygodą w domu, preferowanym 
miejscem zamieszkania na świecie, 
życiem w mieście i na wsi, swoim 
miejscem zamieszkania i najbliższą 
okolicą, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wyraża swoją opinię 
na tematy związane z domem, pokojami 
i urządzeniami, wygodą w domu, 
preferowanym miejscem zamieszkania 
na świecie, życiem w mieście i na wsi, 
swoim miejscem zamieszkania i 
najbliższą okolicą, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża 
swoją opinię na tematy związane z 
domem, pokojami i urządzeniami, wygodą 
w domu, preferowanym miejscem 
zamieszkania na świecie, życiem w 
mieście i na wsi, swoim miejscem 
zamieszkania i najbliższą okolicą, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
znajdowanie rozwiązań 
problemów 

Uczeń/Uczennica z łatwością 
identyfikuje problemy, znajduje 
rozwiązania w sytuacjach życia 
codziennego, przedstawia wady i zalety 
określonych rozwiązań do 
przedstawionych problemów, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica identyfikuje 
problemy, znajduje rozwiązania w 
sytuacjach życia codziennego, 
przedstawia wady i zalety określonych 
rozwiązań do przedstawionych 
problemów, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi i stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
identyfikuje problemy, znajduje 
rozwiązania w sytuacjach życia 
codziennego, przedstawia wady i zalety 
określonych rozwiązań do 
przedstawionych problemów, stosując 
mało urozmaicone słownictwo i 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie identyfikuje 
problemy, znajduje rozwiązania w 
sytuacjach życia codziennego, 
przedstawia wady i zalety określonych 
rozwiązań do przedstawionych 
problemów, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wpis na blogu  

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu na temat swojego 
ulubionego miejsca lub budynku oraz 
swojego wymarzonego domu, spełniając 
wszystkie warunki zawarte w 
konkursach na te tematy – nie popełnia 
większych błędów i stosuje urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 
 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie wpisu na blogu na temat 
swojego ulubionego miejsca lub 
budynku oraz swojego wymarzonego 
domu, spełniając większość warunków 
zawartych w konkursach na te tematy 
– popełnia niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu na temat swojego 
ulubionego miejsca lub budynku oraz 
swojego wymarzonego domu, spełniając 
niektóre warunki zawarte w konkursach 
na te tematy – popełniają błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi i stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną wypowiedź pisemną w formie 
wpisu na blogu na temat swojego 
ulubionego miejsca lub budynku oraz 
swojego wymarzonego domu, nie spełnia 
warunków zawartych w konkursach na te 
tematy, wypowiedź zbudowana jest z 
trudnych do powiązania fragmentów, a 
popełnione błędy językowe w znacznym 
stopniu wpływają na jej zrozumienie; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień; udzielanie instrukcji 
(wskazywanie kierunku i pytanie o 
drogę)  

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
kontekście pytania o drogę i 
wskazywania drogi w pomieszczeniu, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
kontekście pytania o drogę i 
wskazywania drogi w pomieszczeniu, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
odgrywa role w kontekście pytania o 
drogę i wskazywania drogi w 
pomieszczeniu, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica z trudnością odgrywa 
role w kontekście pytania o drogę i 
wskazywania drogi w pomieszczeniu, 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji zawartych w 
materiałach wizualnych 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, dyskutując na temat 
informacji przedstawionych na planie 
szkoły; wypowiedź jest adekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
nie potrzebuje lub rzadko potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela; stosuje 
odpowiedni zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, dyskutując na temat 
informacji przedstawionych na planie 
szkoły; wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, dyskutując na temat 
informacji przedstawionych na planie 
szkoły; wypowiedź jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi często potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, dyskutując na temat 
informacji przedstawionych na planie 
szkoły; wypowiedź jest w znacznym 
stopniu nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela; stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując ustnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego vlogu, odpowiadając na 
pytania na podstawie programu 
telewizyjnego; mediacja jest adekwatna 
do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując ustnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego vlogu, odpowiadając na 
pytania na podstawie programu 
telewizyjnego; mediacja jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, przekazując ustnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego vlogu, odpowiadając na 
pytania na podstawie programu 
telewizyjnego; mediacja jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
liczne błędy językowe zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując ustnie informacje 
uzyskane na podstawie wysłuchanego 
vlogu, odpowiadając na pytania na 
podstawie programu telewizyjnego; 
mediacja jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
bardzo liczne błędy językowe w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku polskim 
informacji sformułowanych w 
języku angielskim  

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
i podsumowuje, uzupełniając po polsku 
luki w e-mailu na podstawie artykułu 
popularnonaukowego w języku 
angielskim na temat ciekawych miejsc 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje, 
uzupełniając po polsku luki w e-mailu 
na podstawie artykułu 
popularnonaukowego w języku 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza i podsumowuje, 
uzupełniając po polsku luki w e-mailu na 
podstawie artykułu popularnonaukowego 
w języku angielskim na temat ciekawych 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje, uzupełniając 
po polsku luki w e-mailu na podstawie 
artykułu popularnonaukowego w języku 
angielskim na temat ciekawych miejsc na 



Life Vision Elementary (A1/A2): kryteria oceny Oxford University Press Strona 12 
 

na świecie, mediacja wyczerpuje temat i 
jest adekwatna do treści i kontekstu. 

angielskim na temat ciekawych miejsc 
na świecie, mediacja częściowo 
wyczerpuje temat i jest fragmentami 
nieadekwatna do treści i kontekstu. 

miejsc na świecie, mediacja w 
niewielkim stopniu wyczerpuje temat i 
jest często nieadekwatna do treści i 
kontekstu.  

świecie, mediacja nie wyczerpuje tematu i 
jest w znacznym stopniu nieadekwatna 
do treści i kontekstu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 5 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (w tym 
m.in.: słownictwo związane ze sztuką, 
muzyką, tańcem, teatrem, filmem i 
telewizją, zdobywaniem informacji i ich 
oceną, słownictwo opisujące zdolności i 
umiejętności, słownictwo występujące w 
życiorysach, charakterystyczne dla 
opowiadania i jego struktury, słownictwo 
związane z okazywaniem 
zainteresowania i wyrażaniem opinii); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasem past simple; 
poprawnie stosuje czasowniki to be i can 
w czasie past simple oraz przysłówki 
określające kolejność wydarzeń. 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (w tym m.in.: 
słownictwo związane ze sztuką, 
muzyką, tańcem, teatrem, filmem i 
telewizją, zdobywaniem informacji i ich 
oceną, słownictwo opisujące zdolności 
i umiejętności, słownictwo występujące 
w życiorysach, charakterystyczne dla 
opowiadania i jego struktury, 
słownictwo związane z okazywaniem 
zainteresowania i wyrażaniem opinii); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasem past simple; stosuje 
czasowniki to be i can w czasie past 
simple oraz przysłówki określające 
kolejność wydarzeń, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 5 (w tym m.in.: słownictwo 
związane ze sztuką, muzyką, tańcem, 
teatrem, filmem i telewizją, 
zdobywaniem informacji i ich oceną, 
słownictwo opisujące zdolności i 
umiejętności, słownictwo występujące w 
życiorysach, charakterystyczne dla 
opowiadania i jego struktury, słownictwo 
związane z okazywaniem 
zainteresowania i wyrażaniem opinii); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
czasem past simple; stosuje czasowniki 
to be i can w czasie past simple oraz 
przysłówki określające kolejność 
wydarzeń, popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (w tym m.in.: słownictwo związane 
ze sztuką, muzyką, tańcem, teatrem, 
filmem i telewizją, zdobywaniem 
informacji i ich oceną, słownictwo 
opisujące zdolności i umiejętności, 
słownictwo występujące w życiorysach, 
charakterystyczne dla opowiadania i jego 
struktury, słownictwo związane z 
okazywaniem zainteresowania i 
wyrażaniem opinii); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasu past simple; trudnością stosuje 
czasowniki to be i can w czasie past 
simple oraz przysłówki określające 
kolejność wydarzeń, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
wypowiedzi i jej kontekst oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
festiwali i wydarzeń kulturalnych, sztuki 
graffiti, prowadzenia badań i ich 
ewaluacji, interesujących wydarzeń i 
osobistych historii; układa informacje w 
określonym porządku i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wypowiedzi o słynnej osobie, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
wypowiedzi i jej kontekst oraz znajduje 
w nagraniach informacje dotyczące 
festiwali i wydarzeń kulturalnych, 
sztuki graffiti, prowadzenia badań i ich 
ewaluacji, interesujących wydarzeń i 
osobistych historii; układa informacje 
w określonym porządku i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedzi o słynnej 
osobie, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl wypowiedzi i jej 
kontekst oraz znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące festiwali i 
wydarzeń kulturalnych, sztuki graffiti, 
prowadzenia badań i ich ewaluacji, 
interesujących wydarzeń i osobistych 
historii; układa informacje w określonym 
porządku i wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi o 
słynnej osobie, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi i jej kontekst 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące festiwali i wydarzeń 
kulturalnych, sztuki graffiti, prowadzenia 
badań i ich ewaluacji, interesujących 
wydarzeń i osobistych historii; układa 
informacje w określonym porządku i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedzi o słynnej osobie, 
popełniając przy tym liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących miast 
goszczących festiwale i wydarzenia 
kulturalne, ulicznego artysty, recenzji 
filmowych, utalentowanych nastolatków, 
opowiadań o pamiętnym dniu; z 
łatwością określa główną myśl tekstu 
oraz rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
miast goszczących festiwale i 
wydarzenia kulturalne, ulicznego 
artysty, recenzji filmowych, 
utalentowanych nastolatków, 
opowiadań o pamiętnym dniu, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
rozróżnia określa główną myśl tekstu 
oraz rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących miast 
goszczących festiwale i wydarzenia 
kulturalne, ulicznego artysty, recenzji 
filmowych, utalentowanych nastolatków, 
opowiadań o pamiętnym dniu; nie 
zawsze poprawnie określa główną myśl 
tekstu oraz z pewną trudnością 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących miast goszczących festiwale 
i wydarzenia kulturalne, ulicznego artysty, 
recenzji filmowych, utalentowanych 
nastolatków, opowiadań o pamiętnym 
dniu, popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie określa główną myśl tekstu i z 
trudnością rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
z teraźniejszości i przeszłości 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opowiada o wydarzeniu kulturalnym w 
którym uczestniczył/uczestniczyła, 
przedstawia historię ze swojego życia, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów. 
 

Uczeń/Uczennica opowiada o 
wydarzeniu kulturalnym w którym 
uczestniczył/uczestniczyła, 
przedstawia historię ze swojego życia, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica opowiada o 
wydarzeniu kulturalnym w którym 
uczestniczył/uczestniczyła, przedstawia 
historię ze swojego życia, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica opowiada o wydarzeniu 
kulturalnym w którym 
uczestniczył/uczestniczyła, przedstawia 
historię ze swojego życia, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i uzasadnianie opinii  

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię o 
obejrzanym filmie, przedstawieniu czy 
serialu i dokonuje jego oceny, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię o obejrzanym filmie, 
przedstawieniu czy serialu i dokonuje 
jego oceny, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wyraża swoją opinię o 
obejrzanym filmie, przedstawieniu czy 
serialu i dokonuje jego oceny, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża 
swoją opinię o obejrzanym filmie, 
przedstawieniu czy serialu i dokonuje 
jego oceny, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
ogłoszenie, opowiadanie 

Uczeń/Uczennica pisze ogłoszenie na 
temat nowego festiwalu w mieście, 
opowiadanie w pamiętniku na temat 
pamiętnego dnia – w sposób przejrzysty 
i logiczny, odnosząc się do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel wypowiedzi, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze ogłoszenie na 
temat nowego festiwalu w mieście, 
opowiadanie w pamiętniku na temat 
pamiętnego dnia – w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze ogłoszenie na 
temat nowego festiwalu w mieście, 
opowiadanie w pamiętniku na temat 
pamiętnego dnia – w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej 
sytuacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze ogłoszenie na 
temat nowego festiwalu w mieście, 
opowiadanie w pamiętniku na temat 
pamiętnego dnia – w sposób chaotyczny i 
nielogiczny, nie odnosząc się do opisanej 
sytuacji lub robiąc to w niewielkim 
stopniu, nie uwzględniając celu 
wypowiedzi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny prosi 
o informacje i/lub udziela informacji 
dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu 
kulturalnym, obejrzanym filmie, 
przedstawieniu, serialu; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje 
i/lub udziela informacji dotyczących 
uczestnictwa w wydarzeniu 
kulturalnym, obejrzanym filmie, 
przedstawieniu, serialu, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje i/lub 
udziela informacji dotyczących 
uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, 
obejrzanym filmie, przedstawieniu, 
serialu, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie prosi o 
informacje i/lub udziela informacji 
dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu 
kulturalnym, obejrzanym filmie, 
przedstawieniu, serialu, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne –
rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy, 
podtrzymywanie rozmowy 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
okazuje zainteresowanie słowami 
rozmówcy, właściwie reaguje na jego 
słowa oraz okazuje zdziwienie, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń/Uczennica okazuje 
zainteresowanie słowami rozmówcy, 
właściwie reaguje na jego słowa oraz 
okazuje zdziwienie, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 

Uczeń/Uczennica okazuje 
zainteresowanie słowami rozmówcy, 
reaguje na jego słowa oraz okazuje 
zdziwienie, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 

Uczeń/Uczennica nieudolnie okazuje 
zainteresowanie słowami rozmówcy, 
reaguje na jego słowa oraz okazuje 
zdziwienie, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
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 zrozumienie wypowiedzi. właściwe zrozumienie wypowiedzi. wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji zawartych w 
materiałach wizualnych 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, wykorzystując sposób 
rozumowania przedstawiony na 
wykresie do przeprowadzenia badania 
wybranego problemu i ewaluacji swoich 
źródeł informacji, a następnie 
przedstawia wyniki swoich badań na 
forum klasy; wypowiedź jest adekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela; stosuje odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, wykorzystując sposób 
rozumowania przedstawiony na 
wykresie do przeprowadzenia badania 
wybranego problemu i ewaluacji 
swoich źródeł informacji, a następnie 
przedstawia wyniki swoich badań na 
forum klasy; podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, wykorzystując sposób 
rozumowania przedstawiony na 
wykresie do przeprowadzenia badania 
wybranego problemu i ewaluacji swoich 
źródeł informacji, a następnie 
przedstawia wyniki swoich badań na 
forum klasy; podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela; stosuje ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, wykorzystując sposób 
rozumowania przedstawiony na wykresie 
do przeprowadzenia badania wybranego 
problemu i ewaluacji swoich źródeł 
informacji, a następnie przedstawia wyniki 
swoich badań na forum klasy; podczas 
wypowiedzi potrzebuje bardzo dużej 
pomocy nauczyciela; stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując pisemnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego opisu wakacji, 
odpowiadając na pytania na podstawie 
wypowiedzi o źródłach informacji, tekstu 
o recenzjach filmowych, audycji 
radiowej; mediacja jest adekwatna do 
tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując pisemnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego opisu wakacji, 
odpowiadając na pytania na podstawie 
wypowiedzi o źródłach informacji, 
tekstu o recenzjach filmowych, audycji 
radiowej; mediacja jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, przekazując pisemnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego opisu wakacji, 
odpowiadając na pytania na podstawie 
wypowiedzi o źródłach informacji, tekstu 
o recenzjach filmowych, audycji 
radiowej; mediacja jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
liczne błędy językowe zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując pisemnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego opisu wakacji, 
odpowiadając na pytania na podstawie 
wypowiedzi o źródłach informacji, tekstu o 
recenzjach filmowych, audycji radiowej; 
mediacja jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
bardzo liczne błędy językowe w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 6 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje Uczeń/Uczennica, popełniając Uczeń/Uczennica, popełniając liczne Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
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Gramatyka i słownictwo poznane słownictwo z Unitu 6 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z 
komputerami i technologią cyfrową, 
słownictwo związane ze stylami życia i 
codziennymi czynnościami, nazwy 
przedmiotów codziennego użytku, 
słownictwo związane z kupowaniem i 
używane w reklamacjach towaru, 
słownictwo występujące w recenzjach 
produktów, zwroty służące do wyrażania 
sugestii oraz występujące we wpisach 
na blogach i forach); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się czasem 
past simple, w tym tworzy formy 
czasowników nieregularnych oraz 
czasowników to be i can; poprawnie 
tworzy przysłówki oraz stosuje spójniki 
because i so. 

nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (w tym m.in.: w 
tym m.in.: słownictwo związane z 
komputerami i technologią cyfrową, 
słownictwo związane ze stylami życia i 
codziennymi czynnościami, nazwy 
przedmiotów codziennego użytku, 
słownictwo związane z kupowaniem i 
używane w reklamacjach towaru, 
słownictwo występujące w recenzjach 
produktów, zwroty służące do 
wyrażania sugestii oraz występujące 
we wpisach na blogach i forach); na 
ogół poprawnie posługuje się czasem 
past simple, w tym tworzy formy 
czasowników nieregularnych oraz 
czasowników to be i can; tworzy 
przysłówki oraz stosuje spójniki 
because i so, popełniając nieliczne 
błędy. 

błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 6 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z komputerami i technologią 
cyfrową, słownictwo związane ze stylami 
życia i codziennymi czynnościami, 
nazwy przedmiotów codziennego 
użytku, słownictwo związane z 
kupowaniem i używane w reklamacjach 
towaru, słownictwo występujące w 
recenzjach produktów, zwroty służące 
do wyrażania sugestii oraz występujące 
we wpisach na blogach i forach); nie 
zawsze poprawnie posługuje się czasem 
past simple, w tym tworzy formy 
czasowników nieregularnych oraz 
czasowników to be i can; tworzy 
przysłówki oraz stosuje spójniki because 
i so, popełniając liczne błędy. 

ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (słownictwo związane z 
komputerami i technologią cyfrową, 
słownictwo związane ze stylami życia i 
codziennymi czynnościami, nazwy 
przedmiotów codziennego użytku, 
słownictwo związane z kupowaniem i 
używane w reklamacjach towaru, 
słownictwo występujące w recenzjach 
produktów, zwroty służące do wyrażania 
sugestii oraz występujące we wpisach na 
blogach i forach); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu czasu 
past simple, w tym tworzy formy 
czasowników nieregularnych oraz 
czasowników to be i can; tworzy 
przysłówki oraz stosuje spójniki because i 
so, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi i 
jej kontekst oraz znajduje informacje w 
nagraniach dotyczących problemów 
związanych z używaniem nowoczesnych 
technologii, uzależnieniem od nich i 
cyfrowym detoksem oraz w dialogach 
pomiędzy sprzedawcą i klientem 
reklamującym produkt; rozpoznaje w 
nagraniu szczegółowe informacje 
dotyczące życia w latach ‘90, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi 
i jej kontekst oraz znajduje informacje 
w nagraniach dotyczących problemów 
związanych z używaniem 
nowoczesnych technologii, 
uzależnieniem od nich i cyfrowym 
detoksem oraz w dialogach pomiędzy 
sprzedawcą i klientem reklamującym 
produkt; rozpoznaje w nagraniu 
szczegółowe informacje dotyczące 
życia w latach ‘90, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl wypowiedzi lub 
fragmentu wypowiedzi i jej kontekst oraz 
znajduje informacje w nagraniach 
dotyczących problemów związanych z 
używaniem nowoczesnych technologii, 
uzależnieniem od nich i cyfrowym 
detoksem oraz w dialogach pomiędzy 
sprzedawcą i klientem reklamującym 
produkt; rozpoznaje w nagraniu 
szczegółowe informacje dotyczące życia 
w latach ‘90, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi i jej kontekst oraz znajduje 
informacje w nagraniach dotyczących 
problemów związanych z używaniem 
nowoczesnych technologii, uzależnieniem 
od nich i cyfrowym detoksem oraz w 
dialogach pomiędzy sprzedawcą i 
klientem reklamującym produkt; 
rozpoznaje w nagraniu szczegółowe 
informacje dotyczące życia w latach ‘90, 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
zagrożeń związanych z nowoczesnymi 
technologiami i urządzeniami 
elektronicznymi, stylem życia bez 
nowoczesnej technologii, zasadami 
etykiety w internecie i mediach 
społecznościowych, uzależnieniem od 
przedmiotów codziennego użytku, 
recenzjami sprzętu na forum 
internetowym; z łatwością rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, nie popełnia większych 
błędów przy wybieraniu właściwych 
odpowiedzi spośród podanych opcji, 
dobieraniu brakujących wyrazów do luk 
w tekście oraz dobieraniu nagłówków. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
zagrożeń związanych z nowoczesnymi 
technologiami i urządzeniami 
elektronicznymi, stylem życia bez 
nowoczesnej technologii, zasadami 
etykiety w internecie i mediach 
społecznościowych, uzależnieniem od 
przedmiotów codziennego użytku, 
recenzjami sprzętu na forum 
internetowym, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu, popełnia pewne błędy przy 
wybieraniu właściwych odpowiedzi 
spośród podanych opcji, dobieraniu 
brakujących wyrazów do luk w tekście 
oraz dobieraniu nagłówków. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących zagrożeń 
związanych z nowoczesnymi 
technologiami i urządzeniami 
elektronicznymi, stylem życia bez 
nowoczesnej technologii, zasadami 
etykiety w internecie i mediach 
społecznościowych, uzależnieniem od 
przedmiotów codziennego użytku, 
recenzjami sprzętu na forum 
internetowym, popełniając liczne błędy; 
nie zawsze poprawnie rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu, popełnia dość liczne 
błędy przy wybieraniu właściwych 
odpowiedzi spośród podanych opcji, 
dobieraniu brakujących wyrazów do luk 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących zagrożeń związanych z 
nowoczesnymi technologiami i 
urządzeniami elektronicznymi, stylem 
życia bez nowoczesnej technologii, 
zasadami etykiety w internecie i mediach 
społecznościowych, uzależnieniem od 
przedmiotów codziennego użytku, 
recenzjami sprzętu na forum 
internetowym, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy wybieraniu 
właściwych odpowiedzi spośród 
podanych opcji, dobieraniu brakujących 
wyrazów do luk w tekście oraz dobieraniu 
nagłówków. 
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w tekście oraz dobieraniu nagłówków. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów 
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje ilustrację przedstawiającą 
mężczyznę żyjącego bez technologii, 
zdjęcia prezentujące życie w latach, ‘80, 
ilustracje przedstawiające rzeczy do 
reklamacji; nie popełniając większych 
błędów oraz stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje ilustrację 
przedstawiającą mężczyznę żyjącego 
bez technologii, zdjęcia prezentujące 
życie w latach, ‘80, ilustracje 
przedstawiające rzeczy do reklamacji; 
stosując dość urozmaicone słownictwo 
i popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica opisuje ilustrację 
przedstawiającą mężczyznę żyjącego 
bez technologii, zdjęcia prezentujące 
życie w latach, ‘80, ilustracje 
przedstawiające rzeczy do reklamacji; 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica opisuje ilustrację 
przedstawiającą mężczyznę żyjącego bez 
technologii, zdjęcia prezentujące życie w 
latach, ‘80, ilustracje przedstawiające 
rzeczy do reklamacji; stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów  
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat najlepszego urządzenia cyfrowego 
na świecie, odpowiedniego wieku dla 
używania telefonu komórkowego, zasad 
używania urządzeń elektronicznych oraz 
zachowania się w sieci, wad i zalet życia 
bez technologii, niezbędnych 
przedmiotów codziennego użytku, wad i 
zalet życia w przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat najlepszego 
urządzenia cyfrowego na świecie, 
odpowiedniego wieku dla używania 
telefonu komórkowego, zasad 
używania urządzeń elektronicznych 
oraz zachowania się w sieci, wad i 
zalet życia bez technologii, 
niezbędnych przedmiotów 
codziennego użytku, wad i zalet życia 
w przeszłości, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat najlepszego 
urządzenia cyfrowego na świecie, 
odpowiedniego wieku dla używania 
telefonu komórkowego, zasad używania 
urządzeń elektronicznych oraz 
zachowania się w sieci, wad i zalet życia 
bez technologii, niezbędnych 
przedmiotów codziennego użytku, wad i 
zalet życia w przeszłości, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
najlepszego urządzenia cyfrowego na 
świecie, odpowiedniego wieku dla 
używania telefonu komórkowego, zasad 
używania urządzeń elektronicznych oraz 
zachowania się w sieci, wad i zalet życia 
bez technologii, niezbędnych 
przedmiotów codziennego użytku, wad i 
zalet życia w przeszłości, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
artykuł, recenzja  

Uczeń/Uczennica pisze artykuł na temat 
zawartości swojej torby oraz rzeczy, bez 
których nie może się obyć, i uzasadnia 
swoje zdanie, a także tworzy na forum 
internetowym recenzję zakupionego 
niedawno sprzętu elektronicznego – w 
sposób przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się do opisanej sytuacji, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze artykuł na 
temat zawartości swojej torby oraz 
rzeczy, bez których nie może się obyć, 
i uzasadnia swoje zdanie, a także 
tworzy na forum internetowym 
recenzję zakupionego niedawno 
sprzętu elektronicznego – w sposób w 
miarę przejrzysty i logiczny, odnosząc 
się w dużej mierze do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze artykuł na temat 
zawartości swojej torby oraz rzeczy, bez 
których nie może się obyć, i uzasadnia 
swoje zdanie, a także tworzy na forum 
internetowym recenzję zakupionego 
niedawno sprzętu elektronicznego – w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze artykuł na temat 
zawartości swojej torby oraz rzeczy, bez 
których nie może się obyć, i uzasadnia 
swoje zdanie, a także tworzy na forum 
internetowym recenzję zakupionego 
niedawno sprzętu elektronicznego – w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji, 
zachęcanie; prowadzenie 
prostych negocjacji w sytuacjach 
życia codziennego 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
odgrywa role w rozmowach pomiędzy 
sprzedawcą a klientem reklamującym 
produkt oraz pomiędzy uczniem 
będącym na wymianie szkolnej i jego 
gospodarzem, nie popełniając większych 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach pomiędzy sprzedawcą a 
klientem reklamującym produkt oraz 
pomiędzy uczniem będącym na 
wymianie szkolnej i jego 
gospodarzem, popełniając błędy 

Uczeń/ odgrywa role w rozmowach 
pomiędzy sprzedawcą a klientem 
reklamującym produkt oraz pomiędzy 
uczniem będącym na wymianie szkolnej 
i jego gospodarzem, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 

Uczeń/Uczennica nieudolnie odgrywa role 
w rozmowach pomiędzy sprzedawcą a 
klientem reklamującym produkt oraz 
pomiędzy uczniem będącym na wymianie 
szkolnej i jego gospodarzem, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
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 błędów.  językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie pisemne – wyrażanie 
swojej opinii i uzasadnianie jej we 
wpisie na forum internetowym 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
reaguje w formie recenzji online na 
temat zakupionego urządzenia 
elektronicznego oraz wyraża i uzasadnia 
swoją opinię o tym sprzęcie, nie 
popełniając błędów i stosując 
odpowiednie przysłówki i właściwą formę 
i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje w formie 
recenzji online na temat zakupionego 
urządzenia elektronicznego oraz 
wyraża i uzasadnia swoją opinię o tym 
sprzęcie, popełniając nieliczne błędy 
językowe i stosując przysłówki oraz w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje w formie 
recenzji online na temat zakupionego 
urządzenia elektronicznego oraz wyraża 
i uzasadnia swoją opinię o tym sprzęcie, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; czasami stosuje przysłówki, 
zachowuje częściowo właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje w formie 
recenzji online na temat zakupionego 
urządzenia elektronicznego oraz wyraża i 
uzasadnia swoją opinię o tym sprzęcie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie stosuje 
przysłówków i nie zachowuje właściwej 
formy i stylu wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
i podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, tworząc list do kolegi 
planującego zmianę stylu życia i 
przedstawiając w tym liście treści 
zawarte w artykule dotyczącym 
podobnej tematyki; mediacja jest 
adekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź 
w języku angielskim, tworząc list do 
kolegi planującego zmianę stylu życia i 
przedstawiając w tym liście treści 
zawarte w artykule dotyczącym 
podobnej tematyki; mediacja jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza i podsumowuje 
wypowiedź w języku angielskim, tworząc 
list do kolegi planującego zmianę stylu 
życia i przedstawiając w tym liście treści 
zawarte w artykule dotyczącym 
podobnej tematyki; mediacja jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
liczne błędy językowe zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, tworząc list do kolegi 
planującego zmianę stylu życia i 
przedstawiając w tym liście treści zawarte 
w artykule dotyczącym podobnej 
tematyki; mediacja jest w znacznym 
stopniu nieadekwatna do tematu i 
kontekstu, bardzo liczne błędy językowe 
w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przedstawianie publiczne 
prezentacji 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację w formie plakatu na temat 
zasad zachowania się w internecie oraz 
przedstawia ją na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi plakatami, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację w formie plakatu na temat 
zasad zachowania się w internecie 
oraz przedstawia ją na forum klasy i 
bierze udział w dyskusji nad innymi 
plakatami, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
przygotowuje prezentację w formie 
plakatu na temat zasad zachowania się 
w internecie oraz przedstawia ją na 
forum klasy i bierze udział w dyskusji 
nad innymi plakatami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
przygotowuje prezentację w formie 
plakatu na temat zasad zachowania się w 
internecie oraz przedstawia ją na forum 
klasy i bierze udział w dyskusji nad innymi 
plakatami, prezentacja zbudowana jest z 
trudnych do powiązania fragmentów, a 
popełnione błędy językowe w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 7 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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PODSTAWY PROGRAMOWEJ  
BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (w tym 
m.in.: nazwy zawodów i słownictwo 
związane z karierą zawodową, 
słownictwo związane z celami 
życiowymi, planami na przyszłość, 
marzeniami i nadziejami, słownictwo 
związane z przypuszczeniami 
dotyczącymi przyszłości, słownictwo 
związane z problemami współczesnego 
świata, wyrażenia stosowane w 
porównywaniu i zestawianiu zdjęć, 
zwroty i wyrażenia stosowane w 
zaproszeniach, pozdrowieniach, 
życzeniach i zawiadomieniach, nazwy 
własne); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje konstrukcję be going 
to, czasownik will, przysłówki: probably, 
certainly, definitely oraz wyrażenia: I 
think / I don’t think, bezbłędnie wymawia 
wyrazy z głoskami /ə/ oraz /ɜ:/. 

. 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (w tym m.in.: 
nazwy zawodów i słownictwo 
związane z karierą zawodową, 
słownictwo związane z celami 
życiowymi, planami na przyszłość, 
marzeniami i nadziejami, słownictwo 
związane z przypuszczeniami 
dotyczącymi przyszłości, słownictwo 
związane z problemami 
współczesnego świata, wyrażenia 
stosowane w porównywaniu i 
zestawianiu zdjęć, zwroty i wyrażenia 
stosowane w zaproszeniach, 
pozdrowieniach, życzeniach i 
zawiadomieniach, nazwy własne); na 
ogół poprawnie stosuje konstrukcję be 
going to, czasownik will, przysłówki: 
probably, certainly, definitely oraz 
wyrażenia: I think / I don’t think, 
wymawia wyrazy z głoskami /ə/ oraz 
/ɜ:/, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 7 (w tym m.in.: nazwy zawodów i 
słownictwo związane z karierą 
zawodową, słownictwo związane z 
celami życiowymi, planami na 
przyszłość, marzeniami i nadziejami, 
słownictwo związane z 
przypuszczeniami dotyczącymi 
przyszłości, słownictwo związane z 
problemami współczesnego świata, 
wyrażenia stosowane w porównywaniu i 
zestawianiu zdjęć, zwroty i wyrażenia 
stosowane w zaproszeniach, 
pozdrowieniach, życzeniach i 
zawiadomieniach, nazwy własne); nie 
zawsze poprawnie stosuje konstrukcję 
be going to, czasownik will, przysłówki: 
probably, certainly, definitely oraz 
wyrażenia: I think / I don’t think, 
wymawia wyrazy z głoskami /ə/ oraz /ɜ:/, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (w tym m.in.: nazwy zawodów i 
słownictwo związane z karierą zawodową, 
słownictwo związane z celami życiowymi, 
planami na przyszłość, marzeniami i 
nadziejami, słownictwo związane z 
przypuszczeniami dotyczącymi 
przyszłości, słownictwo związane z 
problemami współczesnego świata, 
wyrażenia stosowane w porównywaniu i 
zestawianiu zdjęć, zwroty i wyrażenia 
stosowane w zaproszeniach, 
pozdrowieniach, życzeniach i 
zawiadomieniach, nazwy własne); 
popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji 
i zastosowaniu be going to, stosuje 
czasownik will, przysłówki: probably, 
certainly, definitely oraz wyrażenia: I think 
/ I don’t think, wymawia wyrazy z 
głoskami /ə/ oraz /ɜ:/, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
informacje w nagraniach dotyczących 
planów, zamiarów, marzeń, postanowień 
i nadziei, celów życiowych i kariery 
zawodowej, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
zdań oraz wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
i kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
informacje w nagraniach dotyczących 
planów, zamiarów, marzeń, 
postanowień i nadziei, celów 
życiowych i kariery zawodowej, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań oraz 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
nagraniach dotyczących planów, 
zamiarów, marzeń, postanowień i 
nadziei, celów życiowych i kariery 
zawodowej, popełniając dość liczne 
błędy; dobiera osoby do zdań oraz 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedzi, popełniając 
przy tym liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz z 
trudem znajduje informacje w nagraniach 
dotyczących planów, zamiarów, marzeń, 
postanowień i nadziei, celów życiowych i 
kariery zawodowej, popełniając bardzo 
liczne błędy; z trudnością dobiera osoby 
do zdań oraz wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w wypowiedzi, 
popełniając przy tym bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśli tekstu 
lub fragmentu tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje na temat celów 
życiowych, noworocznych celebracji i 
postanowień, kariery zawodowej, 
zawodów w przyszłości, określa kontekst 
i rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu o 
młodych ludzi zmieniających świat i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście. 

Uczeń/Uczennica określa główną 
myśli tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje na temat celów życiowych, 
noworocznych celebracji i 
postanowień, kariery zawodowej, 
zawodów w przyszłości, określa 
kontekst i rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu o 
młodych ludzi zmieniających świat i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekście, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśli tekstu lub 
fragmentu tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje na temat celów 
życiowych, noworocznych celebracji i 
postanowień, kariery zawodowej, 
zawodów w przyszłości, z trudem 
określa kontekst i rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu o młodych ludzi zmieniających 
świat i wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekście, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśli tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajduje w tekście określone informacje 
na temat celów życiowych, noworocznych 
celebracji i postanowień, kariery 
zawodowej, zawodów w przyszłości, 
nieudolnie określa kontekst i rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu o młodych ludzi 
zmieniających świat i wyciąga niektóre 
wnioski wynikające z informacji zawartych 
w tekście, popełniając bardzo liczne 
błędy. 



Life Vision Elementary (A1/A2): kryteria oceny Oxford University Press Strona 19 
 

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

 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wypowiada się na temat własnych 
planów, w tym planów zawodowych, 
marzeń, ambicji, przedstawia 
przewidywania związane z różnymi 
aspektami życia; stosuje różnorodne 
słownictwo i nie popełnia większych 
błędów. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat własnych planów, w tym planów 
zawodowych, marzeń, ambicji, 
przedstawia przewidywania związane 
z różnymi aspektami życia; popełnia 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat własnych planów, w tym planów 
zawodowych, marzeń, ambicji, 
przedstawia przewidywania związane z 
różnymi aspektami życia; stosuje mało 
urozmaicone słownictwo i popełnia błędy 
językowe w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat własnych planów, w tym planów 
zawodowych, marzeń, ambicji, 
przedstawia przewidywania związane z 
różnymi aspektami życia; stosuje bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń i 
popełnia liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie miejsc; wyrażanie i 
uzasadnianie opinii  

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
porównuje i zestawia ze sobą zdjęcia 
różnych miejsc, omawia podobieństwa i 
różnice, dokonuje wyboru jednego z nich 
i uzasadnia swój wybór, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica porównuje i 
zestawia ze sobą zdjęcia różnych 
miejsc, omawia podobieństwa i 
różnice, dokonuje wyboru jednego z 
nich i uzasadnia swój wybór, stosując 
w miarę urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica porównuje i zestawia 
ze sobą zdjęcia różnych miejsc, omawia 
podobieństwa i różnice, dokonuje 
wyboru jednego z nich i uzasadnia swój 
wybór, stosując dość ograniczone 
słownictwo i struktury gramatyczne; 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica porównuje i zestawia 
ze sobą zdjęcia różnych miejsc, omawia 
podobieństwa i różnice, dokonuje wyboru 
jednego z nich i uzasadnia swój wybór, 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
zaproszenie, życzenia 

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
zaproszenia i życzeń, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie zaproszenia i życzeń, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
zaproszenia i życzeń, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną wypowiedź pisemną w formie 
zaproszenia i życzeń, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny prosi 
o informacje i/lub udziela informacji na 
temat marzeń i planów, zawodów i 
kariery życiowej; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje 
i/lub udziela informacji w rozmowie na 
temat marzeń i planów, zawodów i 
kariery życiowej, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje i/lub 
udziela informacji w rozmowie na temat 
marzeń i planów, zawodów i kariery 
życiowej, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie prosi o 
informacje i/lub udziela informacji w 
rozmowie na temat marzeń i planów, 
zawodów i kariery życiowej, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Reagowanie pisemne – składanie 
życzeń i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje, 
zapraszanie i odpowiadanie na 
zaproszenie 

 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
reaguje pisemnie w formie życzeń, 
pozdrowień, zawiadomień, gratulacji, 
zaproszenia i odpowiedzi na nie; nie 
popełniając błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie życzeń, pozdrowień, 
zawiadomień, gratulacji, zaproszenia i 
odpowiedzi na nie; popełniając 
nieliczne błędy językowe i stosując w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie życzeń, pozdrowień, 
zawiadomień, gratulacji, zaproszenia i 
odpowiedzi na nie; popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; zachowuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie życzeń, pozdrowień, zawiadomień, 
gratulacji, zaproszenia i odpowiedzi na 
nie; popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
i podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, uzupełniając luki w zdaniach 
na podstawie wysłuchanej prelekcji, 
odpowiadając na pytania na bazie 
wysłuchanego dialogu, przedstawiając w 
prezentacji treści zawarte w artykule 
dotyczącym podobnej tematyki; 
mediacja jest adekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź 
w języku angielskim, uzupełniając luki 
w zdaniach na podstawie wysłuchanej 
prelekcji, odpowiadając na pytania na 
bazie wysłuchanego dialogu, 
przedstawiając w prezentacji treści 
zawarte w artykule dotyczącym 
podobnej tematyki; mediacja jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza i podsumowuje 
wypowiedź w języku angielskim, 
uzupełniając luki w zdaniach na 
podstawie wysłuchanej prelekcji, 
odpowiadając na pytania na bazie 
wysłuchanego dialogu, przedstawiając w 
prezentacji treści zawarte w artykule 
dotyczącym podobnej tematyki; 
mediacja jest często nieadekwatna do 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, uzupełniając luki w 
zdaniach na podstawie wysłuchanej 
prelekcji, odpowiadając na pytania na 
bazie wysłuchanego dialogu, 
przedstawiając w prezentacji treści 
zawarte w artykule dotyczącym podobnej 
tematyki; mediacja jest w znacznym 
stopniu nieadekwatna do tematu i 
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kontekstu. tematu i kontekstu, liczne błędy 
językowe zakłócają komunikację. 

kontekstu, bardzo liczne błędy językowe 
w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przedstawianie publiczne 
prezentacji 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentacje na temat swoich marzeń i 
celów życiowych oraz na temat 
nastolatków zmieniających świat, 
przedstawia je na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentacje na temat swoich marzeń i 
celów życiowych oraz na temat 
nastolatków zmieniających świat, 
przedstawia je na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
przygotowuje prezentacje na temat 
swoich marzeń i celów życiowych oraz 
na temat nastolatków zmieniających 
świat, przedstawia je na forum klasy i 
bierze udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
przygotowuje prezentacje na temat 
swoich marzeń i celów życiowych oraz na 
temat nastolatków zmieniających świat, 
przedstawia je na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami; prezentacja zbudowana 
jest z trudnych do powiązania 
fragmentów, a popełnione błędy językowe 
w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 8  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z 
podróżowaniem i turystyką oraz różnymi 
typami wakacji i wypoczynku, nazwy 
środków transportu, słownictwo 
związane z opisywaniem problemów i 
używane w prośbach o informację, 
słownictwo związane z opisywaniem 
zdjęć oraz występujące w pocztówkach); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasem present perfect, w 
tym imiesłowem czasu przeszłego i 
przysłówkami ever, never; a także 
czasownikami złożonymi (phrasal 
verbs); bezbłędnie tworzy pytania 
rozłączne (Question tags), bezbłędnie 
wymawia wyrazy z głoskami /æ/ oraz 
/eɪ/. 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (w tym m.in.: 
słownictwo związane z 
podróżowaniem i turystyką oraz 
różnymi typami wakacji i wypoczynku, 
nazwy środków transportu, słownictwo 
związane z opisywaniem problemów i 
używane w prośbach o informację, 
słownictwo związane z opisywaniem 
zdjęć oraz występujące w 
pocztówkach); na ogół poprawnie 
posługuje się czasem present perfect, 
w tym imiesłowem czasu przeszłego i 
przysłówkami ever, never; a także 
czasownikami złożonymi (phrasal 
verbs); tworzy pytania rozłączne 
(Question tags), wymawia wyrazy z 
głoskami /æ/ oraz /eɪ/, popełniając 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 8 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z podróżowaniem i turystyką 
oraz różnymi typami wakacji i 
wypoczynku, nazwy środków transportu, 
słownictwo związane z opisywaniem 
problemów i używane w prośbach o 
informację, słownictwo związane z 
opisywaniem zdjęć oraz występujące w 
pocztówkach); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasem present perfect, w 
tym imiesłowem czasu przeszłego i 
przysłówkami ever, never; a także 
czasownikami złożonymi (phrasal 
verbs); nie zawsze poprawnie tworzy 
pytania rozłączne (Question tags); 
wymawia wyrazy z głoskami /æ/ oraz 
/eɪ/, popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (w tym m.in.: słownictwo związane 
z podróżowaniem i turystyką oraz różnymi 
typami wakacji i wypoczynku, nazwy 
środków transportu, słownictwo związane 
z opisywaniem problemów i używane w 
prośbach o informację, słownictwo 
związane z opisywaniem zdjęć oraz 
występujące w pocztówkach); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasu present perfect, w 
tym imiesłowu czasu przeszłego, 
przysłówków ever, never; a także 
czasowników złożonych (phrasal verbs), 
rzadko tworzy pytania rozłączne 
(Question tags); wymawia wyrazy z 
głoskami /æ/ oraz /eɪ/, popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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. 
nieliczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa kontekst 
wypowiedzi, główną myśl wypowiedzi 
lub jej fragmentu oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
podróżowania i turystyki, doświadczeń 
związanych z wakacjami i 
podróżowaniem, nie popełniając 
większych błędów; rozpoznaje w 
nagraniu szczegółowe informacje 
dotyczące rozmów telefonicznych; 
poprawnie dobiera osoby do zdań oraz 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedzi. 

 

Uczeń/Uczennica określa kontekst 
wypowiedzi, główną myśl wypowiedzi 
lub jej fragmentu oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
podróżowania i turystyki, doświadczeń 
związanych z wakacjami i 
podróżowaniem, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół rozpoznaje w nagraniu 
szczegółowe informacje dotyczące 
rozmów telefonicznych; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań oraz 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi. 

 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa kontekst wypowiedzi, główną 
myśl wypowiedzi lub jej fragmentu oraz 
znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące podróżowania i turystyki, 
doświadczeń związanych z wakacjami i 
podróżowaniem; czasami rozpoznaje w 
nagraniu szczegółowe informacje 
dotyczące rozmów telefonicznych; 
dobiera osoby do zdań oraz wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedzi, popełniając 
dość liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
kontekst wypowiedzi, główną myśl 
wypowiedzi lub jej fragmentu oraz 
znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące podróżowania i turystyki, 
doświadczeń związanych z wakacjami i 
podróżowaniem; bardzo rzadko 
rozpoznaje w nagraniu szczegółowe 
informacje dotyczące rozmów 
telefonicznych; dobiera osoby do zdań 
oraz wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi, 
popełniając przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa kontekst i główną 
myśli tekstu lub fragmentu tekstu o 
fotografie podróżniku i o podróżowaniu 
po Polsce; znajduje określone 
informacje w tekstach o różnych 
miejscowościach turystycznych, w 
reklamach hoteli i ośrodków 
wypoczynkowych, pocztówkach z 
wakacji; poprawnie wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście o radzeniu sobie w trudnych 
sytuacjach; nie popełnia większych 
błędów przy dobieraniu brakujących 
wyrazów i zdań do luk w tekście oraz 
dobieraniu nagłówków. 

Uczeń/Uczennica określa kontekst i 
główną myśli tekstu lub fragmentu 
tekstu o fotografie podróżniku i o 
podróżowaniu po Polsce; znajduje 
określone informacje w tekstach o 
różnych miejscowościach 
turystycznych, w reklamach hoteli i 
ośrodków wypoczynkowych, 
pocztówkach z wakacji; na ogół 
poprawnie wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekście o 
radzeniu sobie w trudnych sytuacjach; 
popełnia nieliczne błędy przy 
dobieraniu brakujących wyrazów i 
zdań do luk w tekście oraz dobieraniu 
nagłówków. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa kontekst i główną myśli tekstu 
lub fragmentu tekstu o fotografie 
podróżniku i o podróżowaniu po Polsce; 
nie zawsze poprawnie znajduje 
określone informacje w tekstach o 
różnych miejscowościach turystycznych, 
w reklamach hoteli i ośrodków 
wypoczynkowych, pocztówkach z 
wakacji; wyciąga niektóre wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście o radzeniu sobie w trudnych 
sytuacjach; dobiera brakujące wyrazy i 
zdania w tekście oraz dobiera nagłówki, 
popełniając liczne błędy . 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
kontekst i główną myśli tekstu lub 
fragmentu tekstu o fotografie podróżniku i 
o podróżowaniu po Polsce; z trudnością 
znajduje określone informacje w tekstach 
o różnych miejscowościach 
turystycznych, w reklamach hoteli i 
ośrodków wypoczynkowych, pocztówkach 
z wakacji; rzadko wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście o radzeniu sobie w trudnych 
sytuacjach; dobiera brakujące wyrazy i 
zdania w tekście oraz dobiera nagłówki, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje ilustracje przedstawiające różne 
miejscowości turystyczne, środki 
transportu, zdjęcia przedstawiające ludzi 
będących w trudnych sytuacjach, 
ośrodki wypoczynkowe, sposoby 
podróżowania; nie popełniając 
większych błędów oraz stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejscowości 
turystyczne, środki transportu, zdjęcia 
przedstawiające ludzi będących w 
trudnych sytuacjach, ośrodki 
wypoczynkowe, sposoby 
podróżowania; stosując dość 
urozmaicone słownictwo i popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejscowości 
turystyczne, środki transportu, zdjęcia 
przedstawiające ludzi będących w 
trudnych sytuacjach, ośrodki 
wypoczynkowe, sposoby podróżowania; 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica opisuje ilustracje 
przedstawiające różne miejscowości 
turystyczne, środki transportu, zdjęcia 
przedstawiające ludzi będących w 
trudnych sytuacjach, ośrodki 
wypoczynkowe, sposoby podróżowania; 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań, 
przedstawianie sposobu 
postępowania 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
przedstawia sposoby postępowania w 
trudnych sytuacjach związanych z 
podróżowaniem oraz mówi o zaletach i 
wadach różnych rozwiązań tych 
problemów, nie popełniając większych 

Uczeń/Uczennica przedstawia 
sposoby postępowania w trudnych 
sytuacjach związanych z 
podróżowaniem oraz mówi o zaletach i 
wadach różnych rozwiązań tych 
problemów, popełniając błędy 

Uczeń/Uczennica przedstawia sposoby 
postępowania w trudnych sytuacjach 
związanych z podróżowaniem oraz mówi 
o zaletach i wadach różnych rozwiązań 
tych problemów, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 

Uczeń/Uczennica nieudolnie przedstawia 
sposoby postępowania w trudnych 
sytuacjach związanych z podróżowaniem 
oraz mówi o zaletach i wadach różnych 
rozwiązań tych problemów, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
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błędów. językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
ogłoszenie, pocztówka, list 
nieformalny z elementami 
rozprawki  

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
krótkiej reklamy idealnego rodzaju 
wakacji i miejsca pobytu, pocztówki z 
wakacji, listu do kolegi z propozycją 
dwóch różnych wycieczek i 
przedstawieniem wad i zalet każdej z 
nich, nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie krótkiej reklamy idealnego 
rodzaju wakacji i miejsca pobytu, 
pocztówki z wakacji, listu do kolegi z 
propozycją dwóch różnych wycieczek i 
przedstawieniem wad i zalet każdej z 
nich, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
krótkiej reklamy idealnego rodzaju 
wakacji i miejsca pobytu, pocztówki z 
wakacji, listu do kolegi z propozycją 
dwóch różnych wycieczek i 
przedstawieniem wad i zalet każdej z 
nich, popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną wypowiedź pisemną w formie 
krótkiej reklamy idealnego rodzaju 
wakacji i miejsca pobytu, pocztówki z 
wakacji, listu do kolegi z propozycją 
dwóch różnych wycieczek i 
przedstawieniem wad i zalet każdej z 
nich, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne –
rozpoczynanie, prowadzenie i 
kończenie rozmowy telefonicznej, 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę 
telefoniczną, w której prosi o informacje 
lub udziela informacji na temat 
rezerwacji pokoju hotelowego i 
związanych z tym szczegółów; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę 
telefoniczną, w której prosi o 
informacje lub udziela informacji na 
temat rezerwacji pokoju hotelowego i 
związanych z tym szczegółów, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica rozpoczyna, prowadzi 
i kończy rozmowę telefoniczną, w której 
prosi o informacje lub udziela informacji 
na temat rezerwacji pokoju hotelowego i 
związanych z tym szczegółów, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie rozpoczyna, 
prowadzi i kończy rozmowę telefoniczną, 
w której prosi o informacje lub udziela 
informacji na temat rezerwacji pokoju 
hotelowego i związanych z tym 
szczegółów, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne – wyrażanie 
swojej opinii i uzasadnianie jej 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
tematy związane z interesującymi i 
ważnymi miejscami w swojej okolicy, 
które rekomenduje, najlepszym 
sposobem podróżowania po okolicy, 
pożądanymi doświadczeniami podczas 
podróżowania, ulubionymi cytatami 
podróżniczymi, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na tematy związane z 
interesującymi i ważnymi miejscami w 
swojej okolicy, które rekomenduje, 
najlepszym sposobem podróżowania 
po okolicy, pożądanymi 
doświadczeniami podczas 
podróżowania, ulubionymi cytatami 
podróżniczymi, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wyraża swoją opinię 
na tematy związane interesującymi i 
ważnymi miejscami w swojej okolicy, 
które rekomenduje, najlepszym 
sposobem podróżowania po okolicy, 
pożądanymi doświadczeniami podczas 
podróżowania, ulubionymi cytatami 
podróżniczymi, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża 
swoją opinię na tematy związane z 
interesującymi i ważnymi miejscami w 
swojej okolicy, które rekomenduje, 
najlepszym sposobem podróżowania po 
okolicy, pożądanymi doświadczeniami 
podczas podróżowania, ulubionymi 
cytatami podróżniczymi, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie pisemne – udzielanie 
rady (wiadomość)  

 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
reaguje pisemnie w formie wiadomości 
do przyjaciela/przyjaciółki na temat 
najlepszych sposobów radzenia sobie w 
jego/jej trudnej sytuacji; nie popełniając 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie wiadomości do 
przyjaciela/przyjaciółki na temat 
najlepszych sposobów radzenia sobie 
w jego/jej trudnej sytuacji; popełniając 
nieliczne błędy językowe i stosując w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie wiadomości do 
przyjaciela/przyjaciółki na temat 
najlepszych sposobów radzenia sobie w 
jego/jej trudnej sytuacji; popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
zachowuje częściowo właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie wiadomości do 
przyjaciela/przyjaciółki na temat 
najlepszych sposobów radzenia sobie w 
jego/jej trudnej sytuacji; popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu 
wypowiedzi. 
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Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica streszcza i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, tworząc wiadomość 
tekstową do kolegi/koleżanki i 
parafrazując w niej treść przeczytanych 
reklam atrakcyjnych miejsc wypoczynku; 
mediacja jest adekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół streszcza i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, tworząc wiadomość 
tekstową do kolegi/koleżanki i 
parafrazując w niej treść 
przeczytanych reklam atrakcyjnych 
miejsc wypoczynku; mediacja jest 
częściowo nieadekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, tworząc wiadomość 
tekstową do kolegi/koleżanki i 
parafrazując w niej treść przeczytanych 
reklam atrakcyjnych miejsc wypoczynku; 
mediacja jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu, liczne błędy 
językowe zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie streszcza i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, tworząc wiadomość tekstową 
do kolegi/koleżanki i parafrazując w niej 
treść przeczytanych reklam atrakcyjnych 
miejsc wypoczynku; mediacja jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu, bardzo liczne błędy 
językowe w znacznym stopniu wpływają 
na komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 
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Life Vision Pre-intermediate – plan 
wynikowy ze szczegółowymi kryteriami 
oceniania 

 

INTRODUCTION  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

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

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

 

 

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

 

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

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

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

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

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

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

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

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących ubrań oraz czystości plaży, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
odpowiadając na pytania popełnia bardzo 
liczne błędy. 
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Reagowanie na wypowiedzi  

 

 

 

 

Uczeń w sposób płynny pyta i udziela 
informacji na temat pytania dotyczące 
podanego pojęcia, wyraża swoje opinie 
na temat zalet mieszkania na wsi i 
uzasadnia je, ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
pytania dotyczące podanego pojęcia, 
wyraża swoje opinie na temat zalet 
mieszkania na wsi i uzasadnia je, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
pytania dotyczące podanego pojęcia, 
wyraża swoje opinie na temat zalet 
mieszkania na wsi i uzasadnia je, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie pyta i udziela informacji 
na temat pytania dotyczące podanego 
pojęcia, wyraża swoje opinie na temat 
zalet mieszkania na wsi i uzasadnia je, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 

 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje postać 
na ilustracji, sławne osoby oraz główną 
ulicy handlowej w swoim mieście, 
wypowiada się na temat najbliższego 
morza i jego czystości wyrażając i 
uzasadniając uczucia i emocje, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje postać na ilustracji, sławne 
osoby oraz główną ulicy handlowej w 
swoim mieście, wypowiada się na temat 
najbliższego morza i jego czystości 
wyrażając i uzasadniając uczucia i 
emocje, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje postać na ilustracji, 
sławne osoby oraz główną ulicy 
handlowej w swoim mieście, wypowiada 
się na temat najbliższego morza i jego 
czystości wyrażając i uzasadniając 
uczucia i emocje, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opisuje postać na 
ilustracji, sławne osoby oraz główną ulicy 
handlowej w swoim mieście, wypowiada 
się na temat najbliższego morza i jego 
czystości wyrażając i uzasadniając 
uczucia i emocje, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wiadomość email 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat 
mieszkania na wsi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat mieszkania 
na wsi, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat 
mieszkania na wsi, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną na temat mieszkania 
na wsi, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język 
polski oraz przekształca zdania używając 
podanych słów, nie popełniając błędów. 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język polski 
oraz przekształca zdania używając 
podanych słów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język 
polski oraz przekształca zdania 
używając podanych słów, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń tłumaczy wyrażenia na język polski 
oraz przekształca zdania używając 
podanych słów, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

UNIT 1  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze spędzaniem 
czasu poza domem, zakwaterowaniem 
podczas wyjazdów, organizowaniem 
wyjazdu, środkami transportu oraz 
ruchem ulicznym, wyrażenia związane z 
wypadkami komunikacyjnymi, wyrażania 
określające formy transportu oraz 
sposoby podróżowania, wyrażenia 
podtrzymujące rozmowę, wyrażenia 
związane z pisaniem bloga, przymiotniki 
o zabarwieniu pozytywnym i 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (w 
tym m.in. słownictwo związane ze 
spędzaniem czasu poza domem, 
zakwaterowaniem podczas wyjazdów, 
organizowaniem wyjazdu, środkami 
transportu oraz ruchem ulicznym, 
wyrażenia związane z wypadkami 
komunikacyjnymi, wyrażania określające 
formy transportu oraz sposoby 
podróżowania, wyrażenia podtrzymujące 
rozmowę, wyrażenia związane z pisaniem 
bloga, przymiotniki o zabarwieniu 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (w tym 
m.in. słownictwo związane ze 
spędzaniem czasu poza domem, 
zakwaterowaniem podczas wyjazdów, 
organizowaniem wyjazdu, środkami 
transportu oraz ruchem ulicznym, 
wyrażenia związane z wypadkami 
komunikacyjnymi, wyrażania określające 
formy transportu oraz sposoby 
podróżowania, wyrażenia podtrzymujące 
rozmowę, wyrażenia związane z 
pisaniem bloga, przymiotniki o 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze spędzaniem czasu poza domem, 
zakwaterowaniem podczas wyjazdów, 
organizowaniem wyjazdu, środkami 
transportu oraz ruchem ulicznym, 
wyrażenia związane z wypadkami 
komunikacyjnymi, wyrażania określające 
formy transportu oraz sposoby 
podróżowania, wyrażenia podtrzymujące 
rozmowę, wyrażenia związane z pisaniem 
bloga, przymiotniki o zabarwieniu 
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negatywnym, rzeczowniki złożone, 
pytanie o drogę i wskazywanie drogi); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasem past simple: 
twierdzenia i przeczenia i pytania, 
stosuje słowa pytające, czasowniki 
regularne i nieregularne, tworzy pytania 
o podmiot i dopełnienie. 

pozytywnym i negatywnym, rzeczowniki 
złożone, pytanie o drogę i wskazywanie 
drogi); posługuje się czasem past simple: 
twierdzenia i przeczenia i pytania, stosuje 
słowa pytające, czasowniki regularne i 
nieregularne, tworzy pytania o podmiot i 
dopełnienie, popełniając nieliczne błędy. 

zabarwieniu pozytywnym i negatywnym, 
rzeczowniki złożone, pytanie o drogę i 
wskazywanie drogi); posługuje się 
czasem past simple: twierdzenia i 
przeczenia i pytania, stosuje słowa 
pytające, czasowniki regularne i 
nieregularne, tworzy pytania o podmiot i 
dopełnienie, popełniając liczne błędy. 

pozytywnym i negatywnym, rzeczowniki 
złożone, pytanie o drogę i wskazywanie 
drogi); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasu past 
simple: twierdzenia i przeczenia i pytania, 
stosuje słowa pytające, czasowników 
regularnych i nieregularnych, z trudnością 
tworzy pytania o podmiot i dopełnienie, 
popełniając bardzo liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

 

 

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
wycieczek, rajdu samochodowego, 
rozmowy telefonicznej i poprawia błędy 
w podanych zdaniach, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie 
porządkuje informacje, odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w notatce na 
podstawie oraz określa intencje 
nadawcy/autora wypowiedzi. 

Uczeń określa główną myśl oraz znajduje 
w tekście informacje dotyczące 
wycieczek, rajdu samochodowego, 
rozmowy telefonicznej i poprawia błędy w 
podanych zdaniach, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół poprawnie porządkuje 
informacje, odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w notatce na podstawie 
oraz określa intencje nadawcy/autora 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące wycieczek, rajdu 
samochodowego, rozmowy telefonicznej 
i poprawia błędy w podanych zdaniach, 
popełniając dość liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie porządkuje 
informacje, odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w notatce na podstawie 
oraz określa intencje nadawcy/autora 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące wycieczek, rajdu 
samochodowego, rozmowy telefonicznej i 
poprawia błędy w podanych zdaniach, 
popełnia przy tym liczne błędy; z 
trudnością porządkuje informacje, 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
notatce na podstawie oraz określa 
intencje nadawcy/autora wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania i odwiedzania miejsc oraz 
podróżników, uzupełnia luki w tekście 
wyrażeniami związanymi ze spędzaniem 
czasu poza domem, dopasowuje zdania 
do części tekstu, odróżnia informacje o 
faktach od opinii, wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekście , 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z tekstu, 
wskazuje odpowiedź zgodną z treścią 
tekstu oraz układa linijki dialogu we 
właściwej kolejności. 

Uczeń na ogół poprawnie określa główną 
myśl i znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących podróżowania i 
odwiedzania miejsc oraz podróżników, 
uzupełnia luki w tekście wyrażeniami 
związanymi ze spędzaniem czasu poza 
domem, dopasowuje zdania do części 
tekstu, odróżnia informacje o faktach od 
opinii, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście , odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w wiadomości 
email informacjami z tekstu, wskazuje 
odpowiedź zgodną z treścią tekstu oraz 
układa linijki dialogu we właściwej 
kolejności. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
podróżowania i odwiedzania miejsc oraz 
podróżników, uzupełnia luki w tekście 
wyrażeniami związanymi ze spędzaniem 
czasu poza domem, dopasowuje zdania 
do części tekstu, odróżnia informacje o 
faktach od opinii, wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekście , 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z tekstu, 
wskazuje odpowiedź zgodną z treścią 
tekstu oraz układa linijki dialogu we 
właściwej kolejności. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących podróżowania i odwiedzania 
miejsc oraz podróżników, uzupełnia luki w 
tekście wyrażeniami związanymi ze 
spędzaniem czasu poza domem, 
dopasowuje zdania do części tekstu, 
odróżnia informacje o faktach od opinii, 
wyciąga wnioski z informacji zawartych w 
tekście , odpowiada na pytania, uzupełnia 
luki w wiadomości email informacjami z 
tekstu, wskazuje odpowiedź zgodną z 
treścią tekstu oraz układa linijki dialogu 
we właściwej kolejności. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
sposobu spędzania wakacji, planowania 
wyjazdów, wycieczek i błędów 
związanych z nimi, miejsca na świecie 
wartego odwiedzenia, środków 
transportu oraz umiejętności 
prowadzenie rozmowy, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat sposobu spędzania wakacji, 
planowania wyjazdów, wycieczek i błędów 
związanych z nimi, miejsca na świecie 
wartego odwiedzenia, środków transportu 
oraz umiejętności prowadzenie rozmowy, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat sposobu spędzania wakacji, 
planowania wyjazdów, wycieczek i 
błędów związanych z nimi, miejsca na 
świecie wartego odwiedzenia, środków 
transportu oraz umiejętności 
prowadzenie rozmowy, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat sposobu spędzania wakacji, 
planowania wyjazdów, wycieczek i 
błędów związanych z nimi, miejsca na 
świecie wartego odwiedzenia, środków 
transportu oraz umiejętności prowadzenie 
rozmowy, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
–rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat wydarzeń z pamiętnego 
weekendu; ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat wydarzeń z 
pamiętnego weekendu; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat wydarzeń z 
pamiętnego weekendu; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wydarzeń z pamiętnego weekendu; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach  

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat spędzania dnia poza domem, 
sposobów podróżowania i miejsc, w 
których można się zatrzymać, znaczenia 
podróżowania oraz opowiada o 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

 

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat spędzania dnia poza 
domem, sposobów podróżowania i miejsc, 
w których można się zatrzymać, 
znaczenia podróżowania oraz opowiada o 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat spędzania dnia poza 
domem, sposobów podróżowania i 
miejsc, w których można się zatrzymać, 
znaczenia podróżowania oraz opowiada 
o opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat spędzania dnia poza domem, 
sposobów podróżowania i miejsc, w 
których można się zatrzymać, znaczenia 
podróżowania oraz opowiada o opowiada 
o swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis ludzi, miejsc  

Uczeń w sposób płynny opisuje atrakcje 
turystyczne, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje atrakcje turystyczne, 
stosując w miarę urozmaicone słownictwo 
i poprawne struktury gramatyczne; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje atrakcje turystyczne, 
stosując dość ograniczone słownictwo i 
struktury gramatyczne; liczne błędy 
językowe częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń opisuje atrakcje turystyczne, 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny pyta i odpowiada 
na pytania związane z parkiem 
narodowym i rajdem samochodowym 
oraz udziela rad dotyczących 
przygotowań do wyjazdu i rozwiązywania 
problemów w trakcie wyjazdu, 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z parkiem narodowym i rajdem 
samochodowym oraz udziela rad 
dotyczących przygotowań do wyjazdu i 
rozwiązywania problemów w trakcie 
wyjazdu, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z parkiem narodowym i rajdem 
samochodowym oraz udziela rad 
dotyczących przygotowań do wyjazdu i 
rozwiązywania problemów w trakcie 
wyjazdu, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z parkiem narodowym i rajdem 
samochodowym oraz udziela rad 
dotyczących przygotowań do wyjazdu i 
rozwiązywania problemów w trakcie 
wyjazdu, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wpis na blogu, 
email 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego 
można pojechać na jednodniową 
wycieczkę, wiadomości email na temat 
wycieczki, wiadomości na blogu na temat 
rodzinnego wyjazdu, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego można 
pojechać na jednodniową wycieczkę, 
wiadomości email na temat wycieczki, 
wiadomości na blogu na temat rodzinnego 
wyjazdu, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego 
można pojechać na jednodniową 
wycieczkę, wiadomości email na temat 
wycieczki, wiadomości na blogu na 
temat rodzinnego wyjazdu, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu na temat miejsca, do którego 
można pojechać na jednodniową 
wycieczkę, wiadomości email na temat 
wycieczki, wiadomości na blogu na temat 
rodzinnego wyjazdu, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, pisze 
streszczenia na podstawie nagrania, 
tłumaczy wyrażenia na język polski oraz 
na język angielski, popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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UNIT 2  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

  

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (w tym m.in. 
związane z pracami domowymi. 
Wynajmowaniem, kupowaniem i 
sprzedawaniem mieszkania, 
przeprowadzkami, opisywaniem domu, 
sztuką, rodzaje domów, przymiotniki 
opisujące uczucia, związki z 
czasownikami do / make, czasowniki z 
przyimkiem, zwroty wyrażające prośbę 
oraz wyrażenia porządkujące 
informację); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasem past 
simple i past continuous . 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (w 
tym m.in. związane z pracami domowymi. 
Wynajmowaniem, kupowaniem i 
sprzedawaniem mieszkania, 
przeprowadzkami, opisywaniem domu, 
sztuką, rodzaje domów, przymiotniki 
opisujące uczucia, związki z 
czasownikami do / make, czasowniki z 
przyimkiem, zwroty wyrażające prośbę 
oraz wyrażenia porządkujące informację); 
na ogół poprawnie posługuje się czasem 
past simple i past continuous, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym 
m.in. związane z pracami domowymi. 
Wynajmowaniem, kupowaniem i 
sprzedawaniem mieszkania, 
przeprowadzkami, opisywaniem domu, 
sztuką, rodzaje domów, przymiotniki 
opisujące uczucia, związki z 
czasownikami do / make, czasowniki z 
przyimkiem, zwroty wyrażające prośbę 
oraz wyrażenia porządkujące 
informację); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasem past simple i past 
continuous, popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (w tym m.in. związane z pracami 
domowymi. Wynajmowaniem, 
kupowaniem i sprzedawaniem 
mieszkania, przeprowadzkami, 
opisywaniem domu, sztuką, rodzaje 
domów, przymiotniki opisujące uczucia, 
związki z czasownikami do / make, 
czasowniki z przyimkiem, zwroty 
wyrażające prośbę oraz wyrażenia 
porządkujące informację); popełnia 
bardzo liczne błędy w stosowaniu czasu 
past simple i past continuous, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa główną myśl, wyciąga 
wnioski, określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące omawianego 
miejsca oraz planowania wydarzenia 
szkolnego; poprawnie odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w zdaniach i 
notatkach, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych i wskazuje 
informacje wymienione w nagraniu. 

Uczeń określa główną myśl, wyciąga 
wnioski, określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące omawianego 
miejsca oraz planowania wydarzenia 
szkolnego, popełniając nieliczne błędy; na 
ogół poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w zdaniach i notatkach, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w nagraniu. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, wyciąga wnioski, określa 
intencje autora wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
omawianego miejsca oraz planowania 
wydarzenia szkolnego, a także 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
zdaniach i notatkach, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych i wskazuje 
informacje wymienione w nagraniu, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl, 
wyciąga wnioski, określa intencje autora 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące omawianego 
miejsca oraz planowania wydarzenia 
szkolnego, a także odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w zdaniach i notatkach, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w nagraniu, popełniając przy 
tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl tekstu lub 
fragmentu tekstu, określa rodzaj tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sytuacji w 
sąsiedztwie, niezwykłych wakacji, 
wypadku w domu, aplikacji sąsiedzkiej 
oraz szczególnego wydarzenia; z 
łatwością odpowiada na pytania, 
wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych oraz dopasowuje 
nagłówki do fragmentów tekstu. 

Uczeń określa główną myśl tekstu lub 
fragmentu tekstu, określa rodzaj tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących sytuacji w 
sąsiedztwie, niezwykłych wakacji, 
wypadku w domu, aplikacji sąsiedzkiej 
oraz szczególnego wydarzenia, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania, 
wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych oraz dopasowuje 
nagłówki do fragmentów tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu, 
określa rodzaj tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących sytuacji w sąsiedztwie, 
niezwykłych wakacji, wypadku w domu, 
aplikacji sąsiedzkiej oraz szczególnego 
wydarzenia, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie odpowiada na 
pytania, wskazuje odpowiednią 
odpowiedź spośród podanych oraz 
dopasowuje nagłówki do fragmentów 
tekstu. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
tekstu lub fragmentu tekstu, określa 
rodzaj tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
sytuacji w sąsiedztwie, niezwykłych 
wakacji, wypadku w domu, aplikacji 
sąsiedzkiej oraz szczególnego 
wydarzenia, popełniając bardzo liczne 
błędy; nieudolnie odpowiada na pytania, 
wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych oraz dopasowuje 
nagłówki do fragmentów tekstu. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis ludzi, miejsc, czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje ilustracje 
przedstawiające sztukę, tradycyjne domy 
oraz sprzęty wykorzystywane przy 
pracach domowych, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
sztukę, tradycyjne domy oraz sprzęty 
wykorzystywane przy pracach domowych, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
sztukę, tradycyjne domy oraz sprzęty 
wykorzystywane przy pracach 
domowych, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające sztukę, tradycyjne domy 
oraz sprzęty wykorzystywane przy 
pracach domowych, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w 
obowiązki domowe, przydatności 
urządzeń domowych oraz świętowania 
wejścia w nowe tysiąclecie, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w obowiązki 
domowe, przydatności urządzeń 
domowych oraz świętowania wejścia w 
nowe tysiąclecie, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w 
obowiązki domowe, przydatności 
urządzeń domowych oraz świętowania 
wejścia w nowe tysiąclecie, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat wykonywania prac w domu, 
angażowania się nastolatków w 
obowiązki domowe, przydatności 
urządzeń domowych oraz świętowania 
wejścia w nowe tysiąclecie, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat czynności wykonywanych w 
określonym czasie w przeszłości, relacji 
sąsiedzkich, wypadku i jego okoliczności, 
organizacji szkolnego wydarzenia oraz 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat czynności 
wykonywanych w określonym czasie w 
przeszłości, relacji sąsiedzkich, wypadku i 
jego okoliczności, organizacji szkolnego 
wydarzenia oraz opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat czynności 
wykonywanych w określonym czasie w 
przeszłości, relacji sąsiedzkich, wypadku 
i jego okoliczności, organizacji 
szkolnego wydarzenia oraz opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat czynności wykonywanych w 
określonym czasie w przeszłości, relacji 
sąsiedzkich, wypadku i jego okoliczności, 
organizacji szkolnego wydarzenia oraz 
opowiada o swoich doświadczeniach 
związanych z podróżowaniem; popełnia 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie ustne – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji i udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny pyta i odpowiada 
na pytania dotyczące funkcjonowania 
urządzeń, problemów i sposobów ich 
rozwiązania i przygotowań do 
wydarzenia oraz udziela rad na temat 
odnalezienia się w nowym miejscu, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące funkcjonowania urządzeń, 
problemów i sposobów ich rozwiązania i 
przygotowań do wydarzenia oraz udziela 
rad na temat odnalezienia się w nowym 
miejscu; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące funkcjonowania urządzeń, 
problemów i sposobów ich rozwiązania i 
przygotowań do wydarzenia oraz udziela 
rad na temat odnalezienia się w nowym 
miejscu, popełniając dość liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące funkcjonowania 
urządzeń, problemów i sposobów ich 
rozwiązania i przygotowań do wydarzenia 
oraz udziela rad na temat odnalezienia 
się w nowym miejscu, popełniając liczne 
błędy językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wiadomość e-mail 

 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie emaila 
wyjaśniającego sytuację oraz na temat 
szczególnego wydarzenia, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie emaila 
wyjaśniającego sytuację oraz na temat 
szczególnego wydarzenia, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie emaila 
wyjaśniającego sytuację oraz na temat 
szczególnego wydarzenia, popełniając 
błędy, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów wypowiedź pisemną w formie 
emaila wyjaśniającego sytuację oraz na 
temat szczególnego wydarzenia, 
popełniając błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń tłumaczy fragmenty zdań oraz 
uzupełnia zdania właściwymi formami 
podanych wyrazów; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 

Uczeń na ogół poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań oraz uzupełnia zdania 
właściwymi formami podanych wyrazów; 
stosuje zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 

Uczeń z pewną trudnością tłumaczy 
fragmenty zdań oraz uzupełnia zdania 
właściwymi formami podanych wyrazów; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 

Uczeń nieudolnie tłumaczy fragmenty 
zdań oraz uzupełnia zdania właściwymi 
formami podanych wyrazów, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i popełniając 
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sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację. 

liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

UNIT 3 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze zdrowym stylem 
życia, posiłkami i ich przygotowaniem 
oraz wartością odżywczą posiłków, 
dbaniem o środowisko, uprawianiem 
sportu oraz wydarzeniami sportowymi, 
nazwy produktów żywnościowych, 
dyscyplin sportowych oraz problemów 
zdrowotnych, określenia ilości much / 
many / a few / a little / a lot of, związki 
czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o 
radę i udzielaniu rad oraz zwroty 
wyrażające opinię); poprawnie stosuje 
czasowniki modalne have to, don’t have 
to, need to, needn’t, must, mustn’t. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 (w 
tym m.in. słownictwo związane ze 
zdrowym stylem życia, posiłkami i ich 
przygotowaniem oraz wartością odżywczą 
posiłków, dbaniem o środowisko, 
uprawianiem sportu oraz wydarzeniami 
sportowymi, nazwy produktów 
żywnościowych, dyscyplin sportowych 
oraz problemów zdrowotnych, określenia 
ilości much / many / a few / a little / a lot 
of, związki czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o radę 
i udzielaniu rad oraz zwroty wyrażające 
opinię); na ogół poprawnie stosuje 
czasowniki modalne have to, don’t have 
to, need to, needn’t, must, mustn’t, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (w tym 
m.in. słownictwo związane ze zdrowym 
stylem życia, posiłkami i ich 
przygotowaniem oraz wartością 
odżywczą posiłków, dbaniem o 
środowisko, uprawianiem sportu oraz 
wydarzeniami sportowymi, nazwy 
produktów żywnościowych, dyscyplin 
sportowych oraz problemów 
zdrowotnych, określenia ilości much / 
many / a few / a little / a lot of, związki 
czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o 
radę i udzielaniu rad oraz zwroty 
wyrażające opinię); nie zawsze 
poprawnie stosuje czasowniki modalne 
have to, don’t have to, need to, needn’t, 
must, mustn’t, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze zdrowym stylem życia, posiłkami i ich 
przygotowaniem oraz wartością odżywczą 
posiłków, dbaniem o środowisko, 
uprawianiem sportu oraz wydarzeniami 
sportowymi, nazwy produktów 
żywnościowych, dyscyplin sportowych 
oraz problemów zdrowotnych, określenia 
ilości much / many / a few / a little / a lot 
of, związki czasowników z rzeczownikami, 
wyrażenia używane przy proszeniu o radę 
i udzielaniu rad oraz zwroty wyrażające 
opinię); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasowników 
modalnych have to, don’t have to, need 
to, needn’t, must, mustn’t, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 
 

 

Uczeń określa główną myśl, określa 
intencje autora wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
przygotowania posiłku, uprawy awokado, 
zdrowego stylu życia, problemów 
zdrowotnych, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w zdaniach, 
wskazuje właściwe odpowiedzi zgodnie z 
treścią nagrania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z 
nagrania, dopasowuje osoby do 
problemów zdrowotnych oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe.  

Uczeń określa główną myśl, określa 
intencje autora wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
przygotowania posiłku, uprawy awokado, 
zdrowego stylu życia, problemów 
zdrowotnych, popełniając nieliczne błędy; 
w miarę poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w zdaniach, wskazuje 
właściwe odpowiedzi zgodnie z treścią 
nagrania, uzupełnia luki w wiadomości 
email informacjami z nagrania, 
dopasowuje osoby do problemów 
zdrowotnych oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, określa intencje autora 
wypowiedzi, odróżnia informacje o 
faktach od opinii oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące przygotowania 
posiłku, uprawy awokado, zdrowego 
stylu życia, problemów zdrowotnych; 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
zdaniach, wskazuje właściwe 
odpowiedzi zgodnie z treścią nagrania, 
uzupełnia luki w wiadomości email 
informacjami z nagrania, dopasowuje 
osoby do problemów zdrowotnych oraz 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 
popełniając dość liczne błędy;  

Uczeń z trudnością określa główną myśl, 
określa intencje autora wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od opinii 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące przygotowania posiłku, uprawy 
awokado, zdrowego stylu życia, 
problemów zdrowotnych; odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w zdaniach, 
wskazuje właściwe odpowiedzi zgodnie z 
treścią nagrania, uzupełnia luki w 
wiadomości email informacjami z 
nagrania, dopasowuje osoby do 
problemów zdrowotnych oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, popełniając 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje, wyciąga 
wnioski, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
określanie intencji nadawcy/autora tekstu 

Uczeń poprawnie znajduje określone 
informacje, wyciąga wnioski, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu w tekstach 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje, wyciąga wnioski, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
określanie intencji nadawcy/autora 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje, wyciąga wnioski, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz określanie intencji 
nadawcy/autora tekstu w tekstach 
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w tekstach dotyczących niezwykłych 
zajęć sportowych, chodzenia pieszo oraz 
przygotowania posiłków; z łatwością 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
nagłówki do części tekstu i uzupełnia luki 
w zdaniach. 

dotyczących niezwykłych zajęć 
sportowych, chodzenia pieszo oraz 
przygotowania posiłków; na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania, 
dopasowuje nagłówki do części tekstu i 
uzupełnia luki w zdaniach. 

tekstu w tekstach dotyczących 
niezwykłych zajęć sportowych, 
chodzenia pieszo oraz przygotowania 
posiłków, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie odpowiada na 
pytania, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu i uzupełnia luki w zdaniach. 

dotyczących niezwykłych zajęć 
sportowych, chodzenia pieszo oraz 
przygotowania posiłków, popełniając 
bardzo liczne błędy; z trudnością 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
nagłówki do części tekstu i uzupełnia luki 
w zdaniach. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat artykułów dotyczących uprawy i 
kupowania awokado, gotowaniem i 
przygotowaniem posiłków oraz 
skuteczności udzielonych rad, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat swoich posiłków oraz możliwych 
zmian w swojej diecie, określa, czyje 
zwyczaje żywieniowe są podobne do 
jego zwyczajów, porównuje swoje nawyki 
żywieniowe z innymi, przedstawia 
zasady zachowania w wybranych 
miejscach, doświadczeń związanych z 
aktywnością fizyczną oraz na temat 
sytuacji związanych z problemami 
zdrowotnymi; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat swoich posiłków oraz 
możliwych zmian w swojej diecie, określa, 
czyje zwyczaje żywieniowe są podobne 
do jego zwyczajów, porównuje swoje 
nawyki żywieniowe z innymi, przedstawia 
zasady zachowania w wybranych 
miejscach, doświadczeń związanych z 
aktywnością fizyczną oraz na temat 
sytuacji związanych z problemami 
zdrowotnymi; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat swoich posiłków oraz 
możliwych zmian w swojej diecie, 
określa, czyje zwyczaje żywieniowe są 
podobne do jego zwyczajów, porównuje 
swoje nawyki żywieniowe z innymi, 
przedstawia zasady zachowania w 
wybranych miejscach, doświadczeń 
związanych z aktywnością fizyczną oraz 
na temat sytuacji związanych z 
problemami zdrowotnymi; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat swoich posiłków oraz możliwych 
zmian w swojej diecie, określa, czyje 
zwyczaje żywieniowe są podobne do jego 
zwyczajów, porównuje swoje nawyki 
żywieniowe z innymi, przedstawia zasady 
zachowania w wybranych miejscach, 
doświadczeń związanych z aktywnością 
fizyczną oraz na temat sytuacji 
związanych z problemami zdrowotnymi; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis miejsc i czynności 

Uczeń w sposób płynny opisuje ilustracje 
przedstawiające problemy zdrowotne 
oraz produkty spożywcze, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje problemy 
zdrowotne oraz produkty spożywcze, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
problemy zdrowotne oraz produkty 
spożywcze, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające problemy zdrowotne 
oraz produkty spożywcze, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
–rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat problemów zdrowotnych; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

 

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat problemów 
zdrowotnych; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wydarzeń z pamiętnego weekendu; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Reagowanie ustne – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji i udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat określonej aplikacji, 
zdrowych nawyków, przedstawionego 
planu zajęć, diety i stylu życia, udziela 
rad w przedstawionych w komentarzach 
sytuacjach; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
określonej aplikacji, zdrowych nawyków, 
przedstawionego planu zajęć, diety i stylu 
życia, udziela rad w przedstawionych w 
komentarzach sytuacjach, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
określonej aplikacji, zdrowych nawyków, 
przedstawionego planu zajęć, diety i 
stylu życia, udziela rad w 
przedstawionych w komentarzach 
sytuacjach, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat określonej aplikacji, zdrowych 
nawyków, przedstawionego planu zajęć, 
diety i stylu życia, udziela rad w 
przedstawionych w komentarzach 
sytuacjach, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – post na forum, 
wpis na blogu 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz 
post udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz post 
udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz 
post udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, na ogół nie 
uwzględniając celów wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze notatki na temat problemów 
zdrowotnych, pisze post na temat 
znaczenia zdrowego stylu życia oraz post 
udzielający rad na temat dbania o 
zdrowie, wpis na blogu na temat robienia 
zakupów oraz na temat obowiązkowej 
aktywności fizycznej, nie uwzględniając 
celów wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, stosując czasowniki modalne, 
tłumaczy wyrażenia na język polski, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 4  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (w tym m.in. 
słownictwo związane z pogodą, klimatem 
oraz fauną i florą, zagrożeniem i ochroną 
środowiska, nazwy akcesoriów 
związanych z porami roku oraz 
kataklizmów, zwroty związane z 
relacjami społecznymi, przymiotniki 
zakończone na -y, -less oraz –ful, zwroty 
wyrażające reakcje na złe i dobre 
wiadomości); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stopniuje przymiotniki, oraz 
posługuje się porównaniami z than, (not) 
as… as; poprawnie stosuje określenia 
too / enough, zaimki osobowe me / him / 
them oraz wyrażenia other / the other / 
others / another. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 (w 
tym m.in. słownictwo związane z pogodą, 
klimatem oraz fauną i florą, zagrożeniem i 
ochroną środowiska, nazwy akcesoriów 
związanych z porami roku oraz 
kataklizmów, zwroty związane z relacjami 
społecznymi, przymiotniki zakończone na 
-y, -less oraz –ful, zwroty wyrażające 
reakcje na złe i dobre wiadomości); na 
ogół poprawnie stopniuje przymiotniki, 
oraz posługuje się porównaniami z than, 
(not) as… as; poprawnie stosuje 
określenia too / enough, zaimki osobowe 
me / him / them oraz wyrażenia other / the 
other / others / another, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (w tym 
m.in. słownictwo związane z pogodą, 
klimatem oraz fauną i florą, zagrożeniem 
i ochroną środowiska, nazwy akcesoriów 
związanych z porami roku oraz 
kataklizmów, zwroty związane z 
relacjami społecznymi, przymiotniki 
zakończone na -y, -less oraz –ful, zwroty 
wyrażające reakcje na złe i dobre 
wiadomości); nie zawsze poprawnie 
stopniuje przymiotniki, oraz posługuje 
się porównaniami z than, (not) as… as; 
poprawnie stosuje określenia too / 
enough, zaimki osobowe me / him / 
them oraz wyrażenia other / the other / 
others / another, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (w tym m.in. słownictwo związane 
z pogodą, klimatem oraz fauną i florą, 
zagrożeniem i ochroną środowiska, 
nazwy akcesoriów związanych z porami 
roku oraz kataklizmów, zwroty związane z 
relacjami społecznymi, przymiotniki 
zakończone na -y, -less oraz –ful, zwroty 
wyrażające reakcje na złe i dobre 
wiadomości); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
stopniowania przymiotników, oraz 
posługiwania się porównaniami z than, 
(not) as… as; stosuje określenia too / 
enough, zaimki osobowe me / him / them 
oraz wyrażenia other / the other / others / 
another, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
określa intencje nadawcy, określa 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące pogody, 
wystawy sztuki, nie popełniając 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
określa intencje nadawcy, określa 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące pogody, 
wystawy sztuki, popełniając nieliczne 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi, określa 
intencje nadawcy, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące pogody, wystawy 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi, określa intencje nadawcy, 
określa kontekst wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
pogody, wystawy sztuki; odpowiada na 
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większych błędów; poprawnie odpowiada 
na pytania, dopasowuje stany pogodowe 
do miejsc, uzupełnia informacje w tabeli. 
uzupełnia luki w tekście, układa 
informacje w kolejności oraz wskazuje 
odpowiedzi zgodnie z treścią nagrania. 

błędy; w miarę poprawnie odpowiada na 
pytania, dopasowuje stany pogodowe do 
miejsc, uzupełnia informacje w tabeli. 
uzupełnia luki w tekście, układa informacje 
w kolejności oraz wskazuje odpowiedzi 
zgodnie z treścią nagrania. 

sztuki; odpowiada na pytania, 
dopasowuje stany pogodowe do miejsc, 
uzupełnia informacje w tabeli. uzupełnia 
luki w tekście, układa informacje w 
kolejności oraz wskazuje odpowiedzi 
zgodnie z treścią nagrania ywe. 
popełniając dość liczne błędy.  

pytania, dopasowuje stany pogodowe do 
miejsc, uzupełnia informacje w tabeli. 
uzupełnia luki w tekście, układa 
informacje w kolejności oraz wskazuje 
odpowiedzi zgodnie z treścią nagrania. 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśli i znajduje 
określone informacje, rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu 
w tekstach dotyczących pozyskiwania 
wody, problemów i sposobów ich 
rozwiązania, przygotowania się na 
nadchodzący kataklizm, wiadomości 
oraz wyjazdu; z łatwością odpowiada na 
pytania, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście, dopasowuje zdania 
do luk, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu oraz wskazuje działania 
wymienione w tekście. 

Uczeń określa główną myśli i znajduje 
określone informacje, rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu 
w tekstach dotyczących pozyskiwania 
wody, problemów i sposobów ich 
rozwiązania, przygotowania się na 
nadchodzący kataklizm, wiadomości oraz 
wyjazdu; na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście, dopasowuje zdania 
do luk, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu oraz wskazuje działania 
wymienione w tekście. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśli i znajduje określone 
informacje, rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu w 
tekstach dotyczących pozyskiwania 
wody, problemów i sposobów ich 
rozwiązania, przygotowania się na 
nadchodzący kataklizm, wiadomości 
oraz wyjazdu, popełniając liczne błędy; 
nie zawsze poprawnie odpowiada na 
pytania, wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekście, dopasowuje zdania 
do luk, dopasowuje nagłówki do części 
tekstu oraz wskazuje działania 
wymienione w tekście. 

Uczeń z trudnością określa główną myśli i 
znajduje określone informacje, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu w 
tekstach dotyczących pozyskiwania wody, 
problemów i sposobów ich rozwiązania, 
przygotowania się na nadchodzący 
kataklizm, wiadomości oraz wyjazdu, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie odpowiada na pytania, 
wyciąga wnioski z informacji zawartych w 
tekście, dopasowuje zdania do luk, 
dopasowuje nagłówki do części tekstu 
oraz wskazuje działania wymienione w 
tekście. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis miejsc i zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje pogodę 
w czasie wycieczki, opisuje pogodę na 
podstawie stroju osób, porównuje 
pogodę w swoim miejscu zamieszkania i 
innym miejscu, opisuje postępowanie w 
sytuacjach zagrożenia kataklizmem, 
opisuje i porównuje ulice w swoim 
mieście z ulicami na ilustracjach, opisuje 
film katastroficzny oraz kataklizmy, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; płynnie opisuje 
ilustracje przedstawiające zjawiska 
pogodowe oraz tradycyjne sposoby 
pozyskiwania wody.  

Uczeń opisuje pogodę w czasie wycieczki, 
opisuje pogodę na podstawie stroju osób, 
porównuje pogodę w swoim miejscu 
zamieszkania i innym miejscu, opisuje 
postępowanie w sytuacjach zagrożenia 
kataklizmem, opisuje i porównuje ulice w 
swoim mieście z ulicami na ilustracjach, 
opisuje film katastroficzny oraz kataklizmy, 
stosując w miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające zjawiska pogodowe oraz 
tradycyjne sposoby pozyskiwania wody; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje pogodę w czasie 
wycieczki, opisuje pogodę na podstawie 
stroju osób, porównuje pogodę w swoim 
miejscu zamieszkania i innym miejscu, 
opisuje postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, opisuje i 
porównuje ulice w swoim mieście z 
ulicami na ilustracjach, opisuje film 
katastroficzny oraz kataklizmy, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację opisuje 
ilustracje przedstawiające zjawiska 
pogodowe oraz tradycyjne sposoby 
pozyskiwania wody, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
popełniając liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje pogodę w czasie 
wycieczki, opisuje pogodę na podstawie 
stroju osób, porównuje pogodę w swoim 
miejscu zamieszkania i innym miejscu, 
opisuje postępowanie w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, opisuje i 
porównuje ulice w swoim mieście z 
ulicami na ilustracjach, opisuje film 
katastroficzny oraz kataklizmy, stosując 
bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi; nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające zjawiska pogodowe oraz 
tradycyjne sposoby pozyskiwania wody, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
sprawdzania prognoz pogody, 
oszczędzania wody, przydatności 
wynalazków, powagi kataklizmów, 
przedstawionych wystaw, prowadzenia 
własnej uprawy roślin, sposobów 
zdobycia informacji o miejscach w 
okolicy, które są warte odwiedzenia, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat sprawdzania prognoz pogody, 
oszczędzania wody, przydatności 
wynalazków, powagi kataklizmów, 
przedstawionych wystaw, prowadzenia 
własnej uprawy roślin, sposobów zdobycia 
informacji o miejscach w okolicy, które są 
warte odwiedzenia, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat sprawdzania prognoz pogody, 
oszczędzania wody, przydatności 
wynalazków, powagi kataklizmów, 
przedstawionych wystaw, prowadzenia 
własnej uprawy roślin, sposobów 
zdobycia informacji o miejscach w 
okolicy, które są warte odwiedzenia, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat sprawdzania 
prognoz pogody, oszczędzania wody, 
przydatności wynalazków, powagi 
kataklizmów, przedstawionych wystaw, 
prowadzenia własnej uprawy roślin, 
sposobów zdobycia informacji o 
miejscach w okolicy, które są warte 
odwiedzenia, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
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zrozumienie wypowiedzi. wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat doświadczanych problemów, 
postępowania w sytuacjach zagrożenia 
kataklizmem, problemów wywołanych 
przez kataklizmy, sposobów uzyskiwania 
informacji o miejscu, które planujemy 
odwiedzić, przedstawia interpretację 
wydarzeń, których skutki pokazane są na 
ilustracjach, proponuje zmiany mające 
na celu poprawę wyglądu okolicy oraz 
opowiada o wycieczce; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat doświadczanych 
problemów, postępowania w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, problemów 
wywołanych przez kataklizmy, sposobów 
uzyskiwania informacji o miejscu, które 
planujemy odwiedzić, przedstawia 
interpretację wydarzeń, których skutki 
pokazane są na ilustracjach, proponuje 
zmiany mające na celu poprawę wyglądu 
okolicy oraz opowiada o wycieczce; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat doświadczanych 
problemów, postępowania w sytuacjach 
zagrożenia kataklizmem, problemów 
wywołanych przez kataklizmy, sposobów 
uzyskiwania informacji o miejscu, które 
planujemy odwiedzić, przedstawia 
interpretację wydarzeń, których skutki 
pokazane są na ilustracjach, proponuje 
zmiany mające na celu poprawę 
wyglądu okolicy oraz opowiada o 
wycieczce; popełnia dość liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat doświadczanych problemów, 
postępowania w sytuacjach zagrożenia 
kataklizmem, problemów wywołanych 
przez kataklizmy, sposobów uzyskiwania 
informacji o miejscu, które planujemy 
odwiedzić, przedstawia interpretację 
wydarzeń, których skutki pokazane są na 
ilustracjach, proponuje zmiany mające na 
celu poprawę wyglądu okolicy oraz 
opowiada o wycieczce; popełnia liczne 
błędy językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– przedstawianie sposobu 
postępowania 

Uczeń swobodnie proponuje rozwiązania 
problemów, podaje możliwości 
problemów związanych z przedmiotami 
na ilustracjach, przedstawia sposób 
postępowania w razie kataklizmu, 
proponuje zmiany w przedstawionych 
wystawach; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie proponuje 
rozwiązania problemów, podaje 
możliwości problemów związanych z 
przedmiotami na ilustracjach, przedstawia 
sposób postępowania w razie kataklizmu, 
proponuje zmiany w przedstawionych 
wystawach; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością proponuje 
rozwiązania problemów, podaje 
możliwości problemów związanych z 
przedmiotami na ilustracjach, 
przedstawia sposób postępowania w 
razie kataklizmu, proponuje zmiany w 
przedstawionych wystawach; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie proponuje rozwiązania 
problemów, podaje możliwości 
problemów związanych z przedmiotami 
na ilustracjach, przedstawia sposób 
postępowania w razie kataklizmu, 
proponuje zmiany w przedstawionych 
wystawach; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– rozmowa z odgrywaniem 
roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat wstąpienia do klubu sportowego; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat wstąpienia do klubu 
sportowego; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat wstąpienia do klubu 
sportowego; popełnia dość liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wstąpienia do klubu sportowego; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
 

 

Uczeń w sposób płynny pyta i odpowiada 
na pytania dotyczące sposobów 
oszczędzania wody, przedmiotów z 
plastiku, kraju idealnego do 
zamieszkania ze względu na pogodę, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
sposobów oszczędzania wody, 
przedmiotów z plastiku, kraju idealnego do 
zamieszkania ze względu na pogodę, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące sposobów oszczędzania 
wody, przedmiotów z plastiku, kraju 
idealnego do zamieszkania ze względu 
na pogodę, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące sposobów oszczędzania wody, 
przedmiotów z plastiku, kraju idealnego 
do zamieszkania ze względu na pogodę, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wpis na forum, 
notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w 
okolicy, pisze akapit na temat pogody w 
danym dniu, krótki tekst porównując 
kataklizmy, notatkę na temat działań 
poprawiających jakość życia w mieście, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w okolicy, 
pisze akapit na temat pogody w danym 
dniu, krótki tekst porównując kataklizmy, 
notatkę na temat działań poprawiających 
jakość życia w mieście, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w 
okolicy, pisze akapit na temat pogody w 
danym dniu, krótki tekst porównując 
kataklizmy, notatkę na temat działań 
poprawiających jakość życia w mieście, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
forum internetowym na temat możliwości 
spędzania czasu wolnego w swoim 
miejscu zamieszkania oraz zabawnego 
wydarzenia, które miało miejsce w 
okolicy, pisze akapit na temat pogody w 
danym dniu, krótki tekst porównując 
kataklizmy, notatkę na temat działań 
poprawiających jakość życia w mieście, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
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 formę i styl wypowiedzi. zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, stosując 
podane słowa klucze, tłumaczy 
wyrażenia na język polski, przekazuje w 
języku polskim informacje z 
przeczytanego tekstu, pisze notatki na 
podstawie wysłuchanych informacji, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, stosując 
podane słowa klucze, tłumaczy wyrażenia 
na język polski, przekazuje w języku 
polskim informacje z przeczytanego 
tekstu, pisze notatki na podstawie 
wysłuchanych informacji, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, 
stosując podane słowa klucze, tłumaczy 
wyrażenia na język polski, przekazuje w 
języku polskim informacje z 
przeczytanego tekstu, pisze notatki na 
podstawie wysłuchanych informacji, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji (not) as… 
as, przekształca podane zdania, stosując 
podane słowa klucze, tłumaczy wyrażenia 
na język polski, przekazuje w języku 
polskim informacje z przeczytanego 
tekstu, pisze notatki na podstawie 
wysłuchanych informacji, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

UNIT 5 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze ze szkołą i 
edukacją, życiem szkolnym i 
wydarzeniami w szkole, stylami uczenia 
się, zajęciami pozalekcyjnymi, nazwy 
miejsc w szkole, nazwy przyborów 
szkolnych, przedmiotów szkolnych, zajęć 
pozalekcyjnym i ocen szkolnych, zwroty 
wyrażające gratulacje, składanie życzeń i 
reagowanie na życzenia, zaproszenie 
oraz propozycje, przyjęcie lub odmowę 
zaproszeń i propozycji); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
konstrukcjami wyrażającymi przyszłość 
will, going to, czas present continuous 
oraz zerowym i pierwszym okresem 
warunkowym; poprawnie stosuje 
przyimki związane z czasownikami, 
czasowniki zakończone na -ing jako 
rzeczowniki oraz spójniki przeciwstawne 
although, but, however, on the one hand, 
on the other hand. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 (w 
tym m.in. słownictwo związane ze ze 
szkołą i edukacją, życiem szkolnym i 
wydarzeniami w szkole, stylami uczenia 
się, zajęciami pozalekcyjnymi, nazwy 
miejsc w szkole, nazwy przyborów 
szkolnych, przedmiotów szkolnych, zajęć 
pozalekcyjnym i ocen szkolnych, zwroty 
wyrażające gratulacje, składanie życzeń i 
reagowanie na życzenia, zaproszenie 
oraz propozycje, przyjęcie lub odmowę 
zaproszeń i propozycji); na ogół 
poprawnie posługuje się konstrukcjami 
wyrażającymi przyszłość will, going to, 
czas present continuous oraz zerowym i 
pierwszym okresem warunkowym; stosuje 
przyimki związane z czasownikami, 
czasowniki zakończone na -ing jako 
rzeczowniki oraz spójniki przeciwstawne 
although, but, however, on the one hand, 
on the other hand, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (w tym 
m.in. słownictwo związane ze ze szkołą i 
edukacją, życiem szkolnym i 
wydarzeniami w szkole, stylami uczenia 
się, zajęciami pozalekcyjnymi, nazwy 
miejsc w szkole, nazwy przyborów 
szkolnych, przedmiotów szkolnych, 
zajęć pozalekcyjnym i ocen szkolnych, 
zwroty wyrażające gratulacje, składanie 
życzeń i reagowanie na życzenia, 
zaproszenie oraz propozycje, przyjęcie 
lub odmowę zaproszeń i propozycji); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
konstrukcjami wyrażającymi przyszłość 
will, going to, czas present continuous 
oraz zerowym i pierwszym okresem 
warunkowym; stosuje przyimki związane 
z czasownikami, czasowniki zakończone 
na -ing jako rzeczowniki oraz spójniki 
przeciwstawne although, but, however, 
on the one hand, on the other hand, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze ze szkołą i edukacją, życiem szkolnym 
i wydarzeniami w szkole, stylami uczenia 
się, zajęciami pozalekcyjnymi, nazwy 
miejsc w szkole, nazwy przyborów 
szkolnych, przedmiotów szkolnych, zajęć 
pozalekcyjnym i ocen szkolnych, zwroty 
wyrażające gratulacje, składanie życzeń i 
reagowanie na życzenia, zaproszenie 
oraz propozycje, przyjęcie lub odmowę 
zaproszeń i propozycji); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcjach 
wyrażających przyszłość will, going to, 
czas present continuous oraz zerowym i 
pierwszym okresie warunkowym; stosuje 
przyimki związane z czasownikami, 
czasowniki zakończone na -ing jako 
rzeczowniki oraz spójniki przeciwstawne 
although, but, however, on the one hand, 
on the other hand, popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi, określanie intencji nadawcy 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące planowanego wyjazdu, szkoły 
przyszłości, powtarzania i utrwalania 
materiału, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie odpowiada na 
pytania, uzupełnia tabelę. wskazuje, czy 
wyjaśnienia są prawdziwe czy nie, 
uzupełnia notatki, dopasowuje opinie do 
rozmówców, uzupełnia luki w tekście, 
wskazuje właściwą odpowiedź oraz 
określa cel prowadzenia rozmowy. 

Uczeń określa intencje autora wypowiedzi, 
określanie intencji nadawcy oraz znajduje 
w tekście informacje dotyczące 
planowanego wyjazdu, szkoły przyszłości, 
powtarzania i utrwalania materiału, 
popełniając nieliczne błędy, w miarę 
poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia tabelę. wskazuje, czy 
wyjaśnienia są prawdziwe czy nie, 
uzupełnia notatki, dopasowuje opinie do 
rozmówców, uzupełnia luki w tekście, 
wskazuje właściwą odpowiedź oraz 
określa cel prowadzenia rozmowy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
intencje autora wypowiedzi, określanie 
intencji nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące planowanego 
wyjazdu, szkoły przyszłości, powtarzania 
i utrwalania materiału j; odpowiada na 
pytania, uzupełnia tabelę. wskazuje, czy 
wyjaśnienia są prawdziwe czy nie, 
uzupełnia notatki, dopasowuje opinie do 
rozmówców, uzupełnia luki w tekście, 
wskazuje właściwą odpowiedź oraz 
określa cel prowadzenia rozmowy, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa intencje 
autora wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące planowanego 
wyjazdu, szkoły przyszłości, powtarzania i 
utrwalania materiału; odpowiada na 
pytania, uzupełnia tabelę. wskazuje, czy 
wyjaśnienia są prawdziwe czy nie, 
uzupełnia notatki, dopasowuje opinie do 
rozmówców, uzupełnia luki w tekście, 
wskazuje właściwą odpowiedź oraz 
określa cel prowadzenia rozmowy, 
popełniając przy tym liczne błędy;  

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
określa główną myśl, tekstu znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących uczenia się, zajęć 
pozalekcyjnych, możliwości wyboru 
przedmiotów szkolnych; z łatwością 
odpowiada na pytania, wyciąga wnioski 
wynikające z informacji w tekście, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu i 
dopasowuje zdania do luk w tekście.  

Uczeń określa główną myśl, tekstu 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących uczenia się, zajęć 
pozalekcyjnych, możliwości wyboru 
przedmiotów szkolnych; popełniając 
nieliczne błędy odpowiada na pytania, 
wyciąga wnioski wynikające z informacji w 
tekście, rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu i 
dopasowuje zdania do luk w tekście. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, tekstu znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
uczenia się, zajęć pozalekcyjnych, 
możliwości wyboru przedmiotów 
szkolnych; nie zawsze poprawnie 
odpowiada na pytania, wyciąga wnioski 
wynikające z informacji w tekście, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu i 
dopasowuje zdania do luk w tekście. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl, 
tekstu znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących uczenia się, zajęć 
pozalekcyjnych, możliwości wyboru 
przedmiotów szkolnych; popełniając 
bardzo liczne błędy odpowiada na 
pytania, wyciąga wnioski wynikające z 
informacji w tekście, rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami tekstu i 
dopasowuje zdania do luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opis ludzi i miejsc 

Uczeń w sposób płynny opisuje szkołę i 
miejsca związane ze szkołą oraz 
porównuje szkoły, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; płynnie opisuje ilustracje 
dotyczące uczenia się oraz 
przedstawiające szkołę przyszłości. 
 

Uczeń opisuje szkołę i miejsca związane 
ze szkołą oraz porównuje szkoły, stosując 
w miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje dotyczące 
uczenia się oraz przedstawiające szkołę 
przyszłości. 

Uczeń opisuje szkołę i miejsca związane 
ze szkołą oraz porównuje szkoły, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; z 
trudnością opisuje ilustracje dotyczące 
uczenia się oraz przedstawiające szkołę 
przyszłości. 

Uczeń opisuje szkołę i miejsca związane 
ze szkołą oraz porównuje szkoły, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje dotyczące 
uczenia się oraz przedstawiające szkołę 
przyszłości. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii  

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
najbardziej odpowiedniej szkoły, 
skutecznych sposobów uczenia się, 
szkół w przeszłości, czytania książek w 
obcym języku, przydatności zajęć 
pozalekcyjnych, stresu szkolnego, 
ilustracji i komentujących ją cytatów, 
technik uczenia się, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat najbardziej odpowiedniej szkoły, 
skutecznych sposobów uczenia się, szkół 
w przeszłości, czytania książek w obcym 
języku, przydatności zajęć 
pozalekcyjnych, stresu szkolnego, 
ilustracji i komentujących ją cytatów, 
technik uczenia się, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
najbardziej odpowiedniej szkoły, 
skutecznych sposobów uczenia się, 
szkół w przeszłości, czytania książek w 
obcym języku, przydatności zajęć 
pozalekcyjnych, stresu szkolnego, 
ilustracji i komentujących ją cytatów, 
technik uczenia się, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat najbardziej odpowiedniej szkoły, 
skutecznych sposobów uczenia się, szkół 
w przeszłości, czytania książek w obcym 
języku, przydatności zajęć 
pozalekcyjnych, stresu szkolnego, 
ilustracji i komentujących ją cytatów, 
technik uczenia się, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach, 
przedstawianie planów na 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat zadań domowych, życia 
szkolnego, swojej przyszłości, swojej 
szkoły, tego, co jest łatwe a co trudne w 
uczeniu się angielskiego, gadżetów 
przydatnych do uczenia się, czynności 

Uczeń dość swobodnie wypowiada się na 
temat zadań domowych, życia szkolnego, 
swojej przyszłości, swojej szkoły, tego, co 
jest łatwe a co trudne w uczeniu się 
angielskiego, gadżetów przydatnych do 
uczenia się, czynności wykonywanych po 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat zadań domowych, życia 
szkolnego, swojej przyszłości, swojej 
szkoły, tego, co jest łatwe a co trudne w 
uczeniu się angielskiego, gadżetów 
przydatnych do uczenia się, czynności 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
zadań domowych, życia szkolnego, 
swojej przyszłości, swojej szkoły, tego, co 
jest łatwe a co trudne w uczeniu się 
angielskiego, gadżetów przydatnych do 
uczenia się, czynności wykonywanych po 
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przyszłość wykonywanych po lekcjach oraz 
pomagania w domu; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

lekcjach oraz pomagania w domu; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

wykonywanych po lekcjach oraz 
pomagania w domu; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

lekcjach oraz pomagania w domu; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat zalet i wad szkoły opisanej w 
nagraniu oraz różnych podejść do 
uczenia się; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat zalet i wad szkoły 
opisanej w nagraniu oraz różnych podejść 
do uczenia się; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat zalet i wad szkoły 
opisanej w nagraniu oraz różnych 
podejść do uczenia się; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat zalet i wad szkoły opisanej w 
nagraniu oraz różnych podejść do 
uczenia się; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Reagowanie ustne – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji i udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat idealnej szkoły, 
systemu edukacji, czynności 
wykonywanych po lekcjach, 
najskuteczniejszego nauczenia się 
wybranej rzeczy, udziela rad na temat 
uczenia się, udziela rad i wskazówek ze 
wskazanych sytuacjach; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
idealnej szkoły, systemu edukacji, 
czynności wykonywanych po lekcjach, 
najskuteczniejszego nauczenia się 
wybranej rzeczy, udziela rad na temat 
uczenia się, udziela rad i wskazówek ze 
wskazanych sytuacjach, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
idealnej szkoły, systemu edukacji, 
czynności wykonywanych po lekcjach, 
najskuteczniejszego nauczenia się 
wybranej rzeczy, udziela rad na temat 
uczenia się, udziela rad i wskazówek ze 
wskazanych sytuacjach, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat idealnej szkoły, systemu edukacji, 
czynności wykonywanych po lekcjach, 
najskuteczniejszego nauczenia się 
wybranej rzeczy, udziela rad na temat 
uczenia się, udziela rad i wskazówek ze 
wskazanych sytuacjach, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wiadomość e-mail, 
list 

Uczeń pisze wiadomość email na temat 
szkoły z przyszłości, pisze list do 
dyrektora szkoły na temat możliwości 
nauki z domu oraz na temat propozycji 
zmiany godzin lekcyjnych, uwzględniając 
cel wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość email na temat 
szkoły z przyszłości, pisze list do 
dyrektora szkoły na temat możliwości 
nauki z domu oraz na temat propozycji 
zmiany godzin lekcyjnych, uwzględniając 
cel wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość email na temat 
szkoły z przyszłości, pisze list do 
dyrektora szkoły na temat możliwości 
nauki z domu oraz na temat propozycji 
zmiany godzin lekcyjnych – w sposób 
mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość email na temat 
szkoły z przyszłości, pisze list do 
dyrektora szkoły na temat możliwości 
nauki z domu oraz na temat propozycji 
zmiany godzin lekcyjnych – w sposób 
chaotyczny i nielogiczny, nie odnosząc 
się do opisanej sytuacji lub robiąc to w 
niewielkim stopniu, nie uwzględniając 
celu wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekazuje w 
języku polskim informacje z 
wysłuchanego nagrania, przekształca 
zdania na informacje prawdziwe dla 
siebie, tłumaczy fragmenty zdań, 
przekształca podane zdania, używając 
konstrukcji warunkowych, tłumaczy 
wyrażenia na język polski, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekazuje w 
języku polskim informacje z wysłuchanego 
nagrania, przekształca zdania na 
informacje prawdziwe dla siebie, tłumaczy 
fragmenty zdań, przekształca podane 
zdania, używając konstrukcji 
warunkowych, tłumaczy wyrażenia na 
język polski, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekazuje w 
języku polskim informacje z 
wysłuchanego nagrania, przekształca 
zdania na informacje prawdziwe dla 
siebie, tłumaczy fragmenty zdań, 
przekształca podane zdania, używając 
konstrukcji warunkowych, tłumaczy 
wyrażenia na język polski, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekazuje w 
języku polskim informacje z 
wysłuchanego nagrania, przekształca 
zdania na informacje prawdziwe dla 
siebie, tłumaczy fragmenty zdań, 
przekształca podane zdania, używając 
konstrukcji warunkowych, tłumaczy 
wyrażenia na język polski, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

UNIT 6 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (w tym m.in. 
słownictwo związane z doświadczeniami 
życiowymi, znajomościami oraz 
podziwianymi osobami, określaniem 
zwyczajów, dzieciństwem, etapami życia, 
rodziną oraz wartościami, nazwy krajów, 
nazwy świąt i uroczystości, przymiotniki 
złożone, wyrażenia związane z pisaniem 
wiadomości email: przywitanie, 
rozpoczęcie emaila, zakończenie emaila, 
zwrot pożegnalny); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie stosuje czasowniki z 
przyimkiem, związki czasowników z 
rzeczownikami, czasowniki can / may 
określenia ever, never, for, since, just, 
yet, already, poprawnie stosuje czasy 
present perfect i past simple oraz 
czasowniki z przyimkiem związane z 
relacjami. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
doświadczeniami życiowymi, 
znajomościami oraz podziwianymi 
osobami, określaniem zwyczajów, 
dzieciństwem, etapami życia, rodziną oraz 
wartościami, nazwy krajów, nazwy świąt i 
uroczystości, przymiotniki złożone, 
wyrażenia związane z pisaniem 
wiadomości email: przywitanie, 
rozpoczęcie emaila, zakończenie emaila, 
zwrot pożegnalny); na ogół poprawnie 
stosuje czasowniki z przyimkiem, związki 
czasowników z rzeczownikami, 
czasowniki can / may określenia ever, 
never, for, since, just, yet, already, 
poprawnie stosuje czasy present perfect i 
past simple oraz czasowniki z przyimkiem 
związane z relacjami, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (w tym 
m.in. słownictwo związane z 
doświadczeniami życiowymi, 
znajomościami oraz podziwianymi 
osobami, określaniem zwyczajów, 
dzieciństwem, etapami życia, rodziną 
oraz wartościami, nazwy krajów, nazwy 
świąt i uroczystości, przymiotniki 
złożone, wyrażenia związane z pisaniem 
wiadomości email: przywitanie, 
rozpoczęcie emaila, zakończenie 
emaila, zwrot pożegnalny); nie zawsze 
poprawnie stosuje czasowniki z 
przyimkiem, związki czasowników z 
rzeczownikami, czasowniki can / may 
określenia ever, never, for, since, just, 
yet, already, poprawnie stosuje czasy 
present perfect i past simple oraz 
czasowniki z przyimkiem związane z 
relacjami, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (w tym m.in. słownictwo związane 
z doświadczeniami życiowymi, 
znajomościami oraz podziwianymi 
osobami, określaniem zwyczajów, 
dzieciństwem, etapami życia, rodziną 
oraz wartościami, nazwy krajów, nazwy 
świąt i uroczystości, przymiotniki złożone, 
wyrażenia związane z pisaniem 
wiadomości email: przywitanie, 
rozpoczęcie emaila, zakończenie emaila, 
zwrot pożegnalny); popełnia bardzo liczne 
błędy stosuje czasowniki z przyimkiem, 
związki czasowników z rzeczownikami, 
czasowniki can / may określenia ever, 
never, for, since, just, yet, already, 
poprawnie stosuje czasy present perfect i 
past simple oraz czasowniki z przyimkiem 
związane z relacjami, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa intencje autora 
wypowiedzi, określanie intencji nadawcy 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące mieszkania w domu opieki 
podczas studiów, zwyczajów w różnych 
krajach oraz doświadczeń związanych z 
nauką; z łatwością określa kontekst 
wypowiedzi, uzupełnia notatkę, 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
tekście, notuje zdania, wskazuje, które 
zdania są zgodne z treścią nagrania oraz 
porządkuje wydarzenia zgodnie z treścią 
nagrania.  

Uczeń określa intencje autora wypowiedzi, 
określanie intencji nadawcy oraz znajduje 
w tekście informacje dotyczące 
mieszkania w domu opieki podczas 
studiów, zwyczajów w różnych krajach 
oraz doświadczeń związanych z nauką, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie określa kontekst wypowiedzi, 
uzupełnia notatkę, odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w tekście, notuje zdania, 
wskazuje, które zdania są zgodne z 
treścią nagrania oraz porządkuje 
wydarzenia zgodnie z treścią nagrania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
intencje autora wypowiedzi, określanie 
intencji nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące mieszkania w 
domu opieki podczas studiów, 
zwyczajów w różnych krajach oraz 
doświadczeń związanych z nauką, 
popełniając dość liczne błędy; często 
niepoprawnie określa kontekst 
wypowiedzi, uzupełnia notatkę, 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
tekście, notuje zdania, wskazuje, które 
zdania są zgodne z treścią nagrania 
oraz porządkuje wydarzenia zgodnie z 
treścią nagrania. 

Uczeń z trudnością określa intencje 
autora wypowiedzi, określanie intencji 
nadawcy oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące mieszkania w domu 
opieki podczas studiów, zwyczajów w 
różnych krajach oraz doświadczeń 
związanych z nauką, popełnia przy tym 
liczne błędy; bardzo często błędnie 
określa kontekst wypowiedzi, uzupełnia 
notatkę, odpowiada na pytania, uzupełnia 
luki w tekście, notuje zdania, wskazuje, 
które zdania są zgodne z treścią nagrania 
oraz porządkuje wydarzenia zgodnie z 
treścią nagrania. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących wchodzenia w dorosłość, 
spotkania rodzinnego, tradycji rodzinnej; 
z łatwością określa główną myśl tekstu, 
wyjaśnia znaczenie słów na podstawie 
kontekstu, wskazuje zdania prawdziwe i 
nieprawdziwe, uzupełnia luki w tekście 
właściwymi zdaniami oraz odpowiada na 
pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wchodzenia w 
dorosłość, spotkania rodzinnego, tradycji 
rodzinnej; określa główną myśl tekstu, 
wyjaśnia znaczenie słów na podstawie 
kontekstu, wskazuje zdania prawdziwe i 
nieprawdziwe, uzupełnia luki w tekście 
właściwymi zdaniami oraz odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wchodzenia w dorosłość, 
spotkania rodzinnego, tradycji rodzinnej; 
z trudnością określa główną myśl tekstu, 
wyjaśnia znaczenie słów na podstawie 
kontekstu, wskazuje zdania prawdziwe i 
nieprawdziwe, uzupełnia luki w tekście 
właściwymi zdaniami oraz odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
wchodzenia w dorosłość, spotkania 
rodzinnego, tradycji rodzinnej; popełniając 
bardzo liczne błędy określa główną myśl 
tekstu, wyjaśnia znaczenie słów na 
podstawie kontekstu, wskazuje zdania 
prawdziwe i nieprawdziwe, uzupełnia luki 
w tekście właściwymi zdaniami oraz 
odpowiada na pytania. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opisywanie osób, miejsc, 
czynności 
 

Uczeń w sposób płynny opisuje osoby na 
ilustracji oraz ulubioną tradycję rodzinną, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; płynnie 
opisuje ilustracje przedstawiające 
sytuacje towarzyskie oraz rodzinne 
wakacje. 
 

Uczeń opisuje osoby na ilustracji oraz 
ulubioną tradycję rodzinną, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające sytuacje towarzyskie oraz 
rodzinne wakacje. 

Uczeń opisuje osoby na ilustracji oraz 
ulubioną tradycję rodzinną, stosując 
mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; z 
trudnością opisuje ilustracje 
przedstawiające sytuacje towarzyskie 
oraz rodzinne wakacje. 

Uczeń opisuje osoby na ilustracji oraz 
ulubioną tradycję rodzinną, stosując 
bardzo ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające sytuacje towarzyskie 
oraz rodzinne wakacje. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
opisanych ceremonii, mieszkania w 
akademiku, przyczyny reakcji na 
ilustracji, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat opisanych ceremonii, mieszkania w 
akademiku, przyczyny reakcji na ilustracji, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
opisanych ceremonii, mieszkania w 
akademiku, przyczyny reakcji na 
ilustracji, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat opisanych ceremonii, mieszkania w 
akademiku, przyczyny reakcji na ilustracji, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat doświadczeń życiowych, 
obchodzenia świąt i uroczystości 
rodzinnych, swoich doświadczeń 
życiowych oraz bycia dorosłym, 
opowiada o doświadczeniach 
związanych z osiąganiem pełnoletności; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie wypowiada się na 
temat doświadczeń życiowych, 
obchodzenia świąt i uroczystości 
rodzinnych, swoich doświadczeń 
życiowych oraz bycia dorosłym, opowiada 
o doświadczeniach związanych z 
osiąganiem pełnoletności; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat doświadczeń życiowych, 
obchodzenia świąt i uroczystości 
rodzinnych, swoich doświadczeń 
życiowych oraz bycia dorosłym, 
opowiada o doświadczeniach 
związanych z osiąganiem pełnoletności; 
popełnia dość liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
doświadczeń życiowych, obchodzenia 
świąt i uroczystości rodzinnych, swoich 
doświadczeń życiowych oraz bycia 
dorosłym, opowiada o doświadczeniach 
związanych z osiąganiem pełnoletności; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– przedstawianie planów na 
przyszłość 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat czynności, które chciałby wykonać, 
czynności oraz które chce się wykonać 
mając 18 lat; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie wypowiada się na 
temat czynności, które chciałby wykonać, 
czynności oraz które chce się wykonać 
mając 18 lat; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat czynności, które chciałby 
wykonać, czynności oraz które chce się 
wykonać mając 18 lat; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
czynności, które chciałby wykonać, 
czynności oraz które chce się wykonać 
mając 18 lat; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– rozmowa z odgrywaniem 
roli, wybór i odrzucenie 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat zwyczajów w Polsce oraz 
dokonuje wyboru związanego z 
świętowania urodzin i odpowiada na 
zadane pytania; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat zwyczajów w Polsce 
oraz dokonuje wyboru związanego z 
świętowania urodzin i odpowiada na 
zadane pytania; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat zwyczajów w Polsce 
oraz dokonuje wyboru związanego z 
świętowania urodzin i odpowiada na 
zadane pytania; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat zwyczajów w Polsce oraz dokonuje 
wyboru związanego z świętowania 
urodzin i odpowiada na zadane pytania; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 
 

 

Uczeń w sposób płynny wyjaśnia czym 
są złe maniery, rozmawia na temat osób 
w swojej rodzinie, swojego przyjaciela, 
kłótni rodzinnych oraz wspomnień z 
dzieciństwa, domów opieki oraz 
świętowania urodzin; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wyjaśnia czym są złe maniery, 
rozmawia na temat osób w swojej 
rodzinie, swojego przyjaciela, kłótni 
rodzinnych oraz wspomnień z 
dzieciństwa, domów opieki oraz 
świętowania urodzin, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyjaśnia czym są złe maniery, 
rozmawia na temat osób w swojej 
rodzinie, swojego przyjaciela, kłótni 
rodzinnych oraz wspomnień z 
dzieciństwa, domów opieki oraz 
świętowania urodzin, popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyjaśnia czym są złe 
maniery, rozmawia na temat osób w 
swojej rodzinie, swojego przyjaciela, 
kłótni rodzinnych oraz wspomnień z 
dzieciństwa, domów opieki oraz 
świętowania urodzin, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – notatka, e-mail 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki dla 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki dla 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki dla 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki dla 
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kolegi przekazując najważniejsze 
wskazówki z tekstu, pisze krótki tekst 
opisujący wybranego członka rodziny, 
pisze opis wybranego obrazka, pisze 
wiadomość e-mail na temat wyjazdu na 
stypendium do Londynu i 
zakwaterowanie na czas pobytu oraz na 
temat planów wyjazdu na studia, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

kolegi przekazując najważniejsze 
wskazówki z tekstu, pisze krótki tekst 
opisujący wybranego członka rodziny, 
pisze opis wybranego obrazka, pisze 
wiadomość e-mail na temat wyjazdu na 
stypendium do Londynu i zakwaterowanie 
na czas pobytu oraz na temat planów 
wyjazdu na studia, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

kolegi przekazując najważniejsze 
wskazówki z tekstu, pisze krótki tekst 
opisujący wybranego członka rodziny, 
pisze opis wybranego obrazka, pisze 
wiadomość e-mail na temat wyjazdu na 
stypendium do Londynu i 
zakwaterowanie na czas pobytu oraz na 
temat planów wyjazdu na studia, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

kolegi przekazując najważniejsze 
wskazówki z tekstu, pisze krótki tekst 
opisujący wybranego członka rodziny, 
pisze opis wybranego obrazka, pisze 
wiadomość e-mail na temat wyjazdu na 
stypendium do Londynu i zakwaterowanie 
na czas pobytu oraz na temat planów 
wyjazdu na studia, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, nie 
popełniając błędów.  

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 7 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (w tym m.in. 
słownictwo związane z eksploracją 
przestrzeni kosmicznej, zagrożeniami i 
szansami wynikającymi ze stosowania 
technologii, nazwy planet, klęsk 
naukowców i odkryć naukowych, nazwy 
wynalazków i wynalazców, nazwy 
urządzeń elektronicznych, przysłówki 
określające emocje, zwroty związane z 
pytaniem o wskazówki i udzielaniem 
wskazówek, kolokacje czasownik-
rzeczownik); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje drugi okres 
warunkowy tryb rozkazujący w formie 
twierdzącej i przeczącej oraz stronę 
bierną w czasach present simple oraz 
past simple. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 7 (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
eksploracją przestrzeni kosmicznej, 
zagrożeniami i szansami wynikającymi ze 
stosowania technologii, nazwy planet, 
klęsk naukowców i odkryć naukowych, 
nazwy wynalazków i wynalazców, nazwy 
urządzeń elektronicznych, przysłówki 
określające emocje, zwroty związane z 
pytaniem o wskazówki i udzielaniem 
wskazówek, kolokacje czasownik-
rzeczownik); na ogół poprawnie stosuje 
drugi okres warunkowy tryb rozkazujący w 
formie twierdzącej i przeczącej oraz 
stronę bierną w czasach present simple 
oraz past simple, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (w tym 
m.in. słownictwo związane z eksploracją 
przestrzeni kosmicznej, zagrożeniami i 
szansami wynikającymi ze stosowania 
technologii, nazwy planet, klęsk 
naukowców i odkryć naukowych, nazwy 
wynalazków i wynalazców, nazwy 
urządzeń elektronicznych, przysłówki 
określające emocje, zwroty związane z 
pytaniem o wskazówki i udzielaniem 
wskazówek, kolokacje czasownik-
rzeczownik); nie zawsze poprawnie 
stosuje drugi okres warunkowy tryb 
rozkazujący w formie twierdzącej i 
przeczącej oraz stronę bierną w czasach 
present simple oraz past simple, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (w tym m.in. słownictwo związane 
z eksploracją przestrzeni kosmicznej, 
zagrożeniami i szansami wynikającymi ze 
stosowania technologii, nazwy planet, 
klęsk naukowców i odkryć naukowych, 
nazwy wynalazków i wynalazców, nazwy 
urządzeń elektronicznych, przysłówki 
określające emocje, zwroty związane z 
pytaniem o wskazówki i udzielaniem 
wskazówek, kolokacje czasownik-
rzeczownik); stosuje drugi okres 
warunkowy tryb rozkazujący w formie 
twierdzącej i przeczącej oraz stronę 
bierną w czasach present simple oraz 
past simple, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podróży 
kosmicznych, wypraw na Marsa, aukcji 
kosmicznej oraz wynalazków, nie 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podróży 
kosmicznych, wypraw na Marsa, aukcji 
kosmicznej oraz wynalazków, popełniając 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podróży 
kosmicznych, wypraw na Marsa, aukcji 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących podróży kosmicznych, 
wypraw na Marsa, aukcji kosmicznej oraz 
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popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań, 
odpowiada na pytania oraz wskazuje 
kolejność ilustracji. 

nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
dobiera osoby do zdań, odpowiada na 
pytania oraz wskazuje kolejność ilustracji. 

kosmicznej oraz wynalazków, 
popełniając dość liczne błędy; dobiera 
dobiera osoby do zdań, odpowiada na 
pytania oraz wskazuje kolejność 
ilustracji, popełniając przy tym liczne 
błędy. 

wynalazków, popełniając bardzo liczne 
błędy; dobiera osoby do zdań, odpowiada 
na pytania oraz wskazuje kolejność 
ilustracji, popełniając przy tym bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących misji zakończonej 
niepowodzeniem oraz ważnego 
wynalazku, wyjaśnia znaczenie słów na 
podstawie kontekstu; z łatwością określa 
główną myśl tekstu, uzupełnia luki w 
tekście właściwymi zdaniami oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących misji zakończonej 
niepowodzeniem oraz ważnego 
wynalazku, wyjaśnia znaczenie słów na 
podstawie kontekstu; określa główną myśl 
tekstu, uzupełnia luki w tekście 
właściwymi zdaniami oraz odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących misji zakończonej 
niepowodzeniem oraz ważnego 
wynalazku, wyjaśnia znaczenie słów na 
podstawie kontekstu; z pewną 
trudnością określa główną myśl tekstu, 
uzupełnia luki w tekście właściwymi 
zdaniami oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących misji 
zakończonej niepowodzeniem oraz 
ważnego wynalazku, wyjaśnia znaczenie 
słów na podstawie kontekstu; popełniając 
bardzo liczne błędy określa główną myśl 
tekstu, uzupełnia luki w tekście 
właściwymi zdaniami oraz odpowiada na 
pytania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opisywanie osób, miejsc, 
przedmiotów 
 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenie przedstawione na ilustracji, 
prowadzi rozmowę o tym, jakie cechy 
powinien mieć kosmonauta, opisuje 
możliwe przeznaczenie przedmiotów 
codziennego użytku w kosmosie, nie 
popełniając większych błędów; płynnie 
opisuje ilustracje związane z kosmosem i 
działaniami zespołowymi. 

Uczeń opisuje wydarzenie przedstawione 
na ilustracji, prowadzi rozmowę o tym, 
jakie cechy powinien mieć kosmonauta, 
opisuje możliwe przeznaczenie 
przedmiotów codziennego użytku w 
kosmosie, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje związane z 
kosmosem i działaniami zespołowymi. 

Uczeń opisuje wydarzenie 
przedstawione na ilustracji, prowadzi 
rozmowę o tym, jakie cechy powinien 
mieć kosmonauta, opisuje możliwe 
przeznaczenie przedmiotów 
codziennego użytku w kosmosie, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację; z 
trudnością opisuje ilustracje związane z 
kosmosem i działaniami zespołowymi. 

Uczeń opisuje wydarzenie przedstawione 
na ilustracji, prowadzi rozmowę o tym, 
jakie cechy powinien mieć kosmonauta, 
opisuje możliwe przeznaczenie 
przedmiotów codziennego użytku w 
kosmosie, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi; nieudolnie 
opisuje ilustracje związane z kosmosem i 
działaniami zespołowymi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
eksploracji kosmosu, kolonizacji 
księżyca, posiadanej technologii, 
trudności związanych z mieszkaniem na 
księżycu, zmiany roli kobiet w 
społeczeństwie, zmian wywołanych 
technologią, edukacyjnej wartości 
programów telewizyjnych oraz stron 
internetowych, plakatu filmowego, 
możliwości istnienia życia na innych 
planetach, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat eksploracji kosmosu, kolonizacji 
księżyca, posiadanej technologii, 
trudności związanych z mieszkaniem na 
księżycu, zmiany roli kobiet w 
społeczeństwie, zmian wywołanych 
technologią, edukacyjnej wartości 
programów telewizyjnych oraz stron 
internetowych, plakatu filmowego, 
możliwości istnienia życia na innych 
planetach, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
eksploracji kosmosu, kolonizacji 
księżyca, posiadanej technologii, 
trudności związanych z mieszkaniem na 
księżycu, zmiany roli kobiet w 
społeczeństwie, zmian wywołanych 
technologią, edukacyjnej wartości 
programów telewizyjnych oraz stron 
internetowych, plakatu filmowego, 
możliwości istnienia życia na innych 
planetach, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat eksploracji kosmosu, kolonizacji 
księżyca, posiadanej technologii, 
trudności związanych z mieszkaniem na 
księżycu, zmiany roli kobiet w 
społeczeństwie, zmian wywołanych 
technologią, edukacyjnej wartości 
programów telewizyjnych oraz stron 
internetowych, plakatu filmowego, 
możliwości istnienia życia na innych 
planetach, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
przedstawianie planów na 
przyszłość 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat wynalazków, przyjmowania 
lekarstw oraz zużywalności technologii, 
kolekcjonowania przedmiotów, 
sprzedaży wybranej rzeczy, problemów, 
jakie kosmonauci mogą napotkać w 
trakcie misji oraz na temat wysłania 
robota na wybraną planetę w celu jej 
zbadania, proponuje rozwiązania 

Uczeń dość swobodnie wypowiada się na 
temat wynalazków, przyjmowania lekarstw 
oraz zużywalności technologii, 
kolekcjonowania przedmiotów, sprzedaży 
wybranej rzeczy, problemów, jakie 
kosmonauci mogą napotkać w trakcie 
misji oraz na temat wysłania robota na 
wybraną planetę w celu jej zbadania, 
proponuje rozwiązania przedstawionych 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat wynalazków, przyjmowania 
lekarstw oraz zużywalności technologii, 
kolekcjonowania przedmiotów, 
sprzedaży wybranej rzeczy, problemów, 
jakie kosmonauci mogą napotkać w 
trakcie misji oraz na temat wysłania 
robota na wybraną planetę w celu jej 
zbadania, proponuje rozwiązania 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
wynalazków, przyjmowania lekarstw oraz 
zużywalności technologii, 
kolekcjonowania przedmiotów, sprzedaży 
wybranej rzeczy, problemów, jakie 
kosmonauci mogą napotkać w trakcie 
misji oraz na temat wysłania robota na 
wybraną planetę w celu jej zbadania, 
proponuje rozwiązania przedstawionych 
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przedstawionych problemów związanych 
z pracą zespołową; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

problemów związanych z pracą 
zespołową; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

przedstawionych problemów związanych 
z pracą zespołową; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

problemów związanych z pracą 
zespołową; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Reagowanie ustne – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień 

Uczeń w sposób płynny prosi o 
informacje i/lub udziela informacji w 
rozmowie dotyczącej przestrzeni 
kosmicznej, sytuacji hipotetycznych, 
działań zespołowych, cech osoby dobrze 
pracującej w zespole; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub udziela 
informacji w rozmowie dotyczącej 
przestrzeni kosmicznej, sytuacji 
hipotetycznych, działań zespołowych, 
cech osoby dobrze pracującej w zespole; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub udziela 
informacji w rozmowie dotyczącej 
przestrzeni kosmicznej, sytuacji 
hipotetycznych, działań zespołowych, 
cech osoby dobrze pracującej w 
zespole, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o informacje i/lub 
udziela informacji w rozmowie dotyczącej 
przestrzeni kosmicznej, sytuacji 
hipotetycznych, działań zespołowych, 
cech osoby dobrze pracującej w zespole, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – wiadomość e-mail, 
wpis na forum 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości email na temat sławnego 
naukowca, tworzy wpis na forum 
internetowym polecający program 
telewizyjny lub stronę internetową oraz 
wpis na forum polecający film, który 
pomaga nauczyć się czegoś nowego, 
pisze wiadomość, w której proponuje 
lepsze sposób działania do wybranego 
problemu, pisze notatki na temat rzeczy, 
którą można wystawić na aukcję oraz 
rzeczy, którą chce wziąć w podróż 
kosmiczną, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wiadomości 
email na temat sławnego naukowca, 
tworzy wpis na forum internetowym 
polecający program telewizyjny lub stronę 
internetową oraz wpis na forum 
polecający film, który pomaga nauczyć się 
czegoś nowego, pisze wiadomość, w 
której proponuje lepsze sposób działania 
do wybranego problemu, pisze notatki na 
temat rzeczy, którą można wystawić na 
aukcję oraz rzeczy, którą chce wziąć w 
podróż kosmiczną, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości email na temat sławnego 
naukowca, tworzy wpis na forum 
internetowym polecający program 
telewizyjny lub stronę internetową oraz 
wpis na forum polecający film, który 
pomaga nauczyć się czegoś nowego, 
pisze wiadomość, w której proponuje 
lepsze sposób działania do wybranego 
problemu, pisze notatki na temat rzeczy, 
którą można wystawić na aukcję oraz 
rzeczy, którą chce wziąć w podróż 
kosmiczną, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie w formie 
wiadomości email na temat sławnego 
naukowca, tworzy wpis na forum 
internetowym polecający program 
telewizyjny lub stronę internetową oraz 
wpis na forum polecający film, który 
pomaga nauczyć się czegoś nowego, 
pisze wiadomość, w której proponuje 
lepsze sposób działania do wybranego 
problemu, pisze notatki na temat rzeczy, 
którą można wystawić na aukcję oraz 
rzeczy, którą chce wziąć w podróż 
kosmiczną, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, nie 
popełniając błędów.  

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 8  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Znajomość środków 
językowych  
Gramatyka i słownictwo 

 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (w tym m.in. 
słownictwo związane z pracą zawodową 
i zarabianiem pieniędzy, kolokacje 
związane z pracą, nazwy zawodów 
wykonywane w przeszłości, wyrażenia 
związane z wyborem pracy, warunkami 
pracy oraz zatrudnienia, pozytywne 
cechy charakteru związane z pracą, 
przymiotniki określające pracę, nazwy 
osób związane ze środowiskiem pracy, 
czasowniki z przyimkiem związane z 
pracą, wyrażenia opisujące różne 
rodzaje pracy, zwroty związane z 
ubieganiem się o pracę, zwroty typu 
conversation fillers, zwroty wyrażające 
wybór i odrzucenie, zwroty 
charakterystyczne dla listu 
motywacyjnego, kolokacje związane z 
podejmowaniem pracy); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się mową 
zależną z zastosowaniem czasów 
teraźniejszych i przeszłych oraz czasem 
past perfect i past simple. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8 (w 
tym m.in. słownictwo związane z pracą 
zawodową i zarabianiem pieniędzy, 
kolokacje związane z pracą, nazwy 
zawodów wykonywane w przeszłości, 
wyrażenia związane z wyborem pracy, 
warunkami pracy oraz zatrudnienia, 
pozytywne cechy charakteru związane z 
pracą, przymiotniki określające pracę, 
nazwy osób związane ze środowiskiem 
pracy, czasowniki z przyimkiem związane 
z pracą, wyrażenia opisujące różne 
rodzaje pracy, zwroty związane z 
ubieganiem się o pracę, zwroty typu 
conversation fillers, zwroty wyrażające 
wybór i odrzucenie, zwroty 
charakterystyczne dla listu 
motywacyjnego, kolokacje związane z 
podejmowaniem pracy); na ogół 
poprawnie posługuje się mową zależną z 
zastosowaniem czasów teraźniejszych i 
przeszłych oraz czasem past perfect i past 
simple, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (w tym 
m.in. słownictwo związane z pracą 
zawodową i zarabianiem pieniędzy, 
kolokacje związane z pracą, nazwy 
zawodów wykonywane w przeszłości, 
wyrażenia związane z wyborem pracy, 
warunkami pracy oraz zatrudnienia, 
pozytywne cechy charakteru związane z 
pracą, przymiotniki określające pracę, 
nazwy osób związane ze środowiskiem 
pracy, czasowniki z przyimkiem 
związane z pracą, wyrażenia opisujące 
różne rodzaje pracy, zwroty związane z 
ubieganiem się o pracę, zwroty typu 
conversation fillers, zwroty wyrażające 
wybór i odrzucenie, zwroty 
charakterystyczne dla listu 
motywacyjnego, kolokacje związane z 
podejmowaniem pracy); nie zawsze 
poprawnie posługuje się mową zależną 
z zastosowaniem czasów teraźniejszych 
i przeszłych oraz czasem past perfect i 
past simple, popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (w tym m.in. słownictwo związane 
z pracą zawodową i zarabianiem 
pieniędzy, kolokacje związane z pracą, 
nazwy zawodów wykonywane w 
przeszłości, wyrażenia związane z 
wyborem pracy, warunkami pracy oraz 
zatrudnienia, pozytywne cechy charakteru 
związane z pracą, przymiotniki 
określające pracę, nazwy osób związane 
ze środowiskiem pracy, czasowniki z 
przyimkiem związane z pracą, wyrażenia 
opisujące różne rodzaje pracy, zwroty 
związane z ubieganiem się o pracę, 
zwroty typu conversation fillers, zwroty 
wyrażające wybór i odrzucenie, zwroty 
charakterystyczne dla listu 
motywacyjnego, kolokacje związane z 
podejmowaniem pracy); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
mowy zależnej z zastosowaniem czasów 
teraźniejszych i przeszłych oraz czasami 
past perfect i past simple, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze 
słuchu 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podejmowania 
pracy, zawodów z przeszłości 
pozytywnymi cechami przydatnymi w 
pracy, nie popełniając większych błędów; 
poprawnie dobiera osoby do zdań, 
odpowiada na pytania oraz wskazuje 
kolejność ilustracji. 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podejmowania 
pracy, zawodów z przeszłości 
pozytywnymi cechami przydatnymi w 
pracy, popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie dobiera osoby do zdań, 
odpowiada na pytania oraz wskazuje 
kolejność ilustracji. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w znajduje informacje w 
tekstach dotyczących podejmowania 
pracy, zawodów z przeszłości 
pozytywnymi cechami przydatnymi w 
pracy, popełniając dość liczne błędy; 
dobiera osoby do zdań, odpowiada na 
pytania oraz wskazuje kolejność 
ilustracji, popełniając przy tym liczne 
błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących podejmowania pracy, 
zawodów z przeszłości pozytywnymi 
cechami przydatnymi w pracy, 
popełniając bardzo liczne błędy; dobiera 
osoby do zdań, odpowiada na pytania 
oraz wskazuje kolejność ilustracji, 
popełniając przy tym bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi 
pisemnej 

Uczeń bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących pracy zespołowej, dawniej 
wykonywanych zawodów i ubiegania się 
o pracę, wyjaśnia znaczenie słów na 
podstawie kontekstu; z łatwością określa 
główną myśl tekstu, uzupełnia luki w 
tekście właściwymi zdaniami oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących pracy zespołowej, 
dawniej wykonywanych zawodów i 
ubiegania się o pracę, wyjaśnia znaczenie 
słów na podstawie kontekstu; określa 
główną myśl tekstu, uzupełnia luki w 
tekście właściwymi zdaniami oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących pracy zespołowej, dawniej 
wykonywanych zawodów i ubiegania się 
o pracę, wyjaśnia znaczenie słów na 
podstawie kontekstu; z pewną 
trudnością określa główną myśl tekstu, 
uzupełnia luki w tekście właściwymi 
zdaniami oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących pracy 
zespołowej, dawniej wykonywanych 
zawodów i ubiegania się o pracę, 
wyjaśnia znaczenie słów na podstawie 
kontekstu; popełniając bardzo liczne 
błędy określa główną myśl tekstu, 
uzupełnia luki w tekście właściwymi 
zdaniami oraz odpowiada na pytania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opisywanie osób, miejsc, 
przedmiotów 
 

Uczeń w sposób płynny opisuje cechy 
charakterystyczne przydatnych w 
różnych zawodach, wykonywane przez 
osoby na ilustracjach czynności a także 
płynnie opisuje ilustracje związane z 

Uczeń opisuje cechy charakterystyczne 
przydatnych w różnych zawodach, 
wykonywane przez osoby na ilustracjach 
czynności a także płynnie opisuje 
ilustracje związane z pracą oraz 

Uczeń opisuje cechy charakterystyczne 
przydatnych w różnych zawodach, 
wykonywane przez osoby na ilustracjach 
czynności a także płynnie opisuje 
ilustracje związane z pracą oraz 

Uczeń opisuje cechy charakterystyczne 
przydatnych w różnych zawodach, 
wykonywane przez osoby na ilustracjach 
czynności a także płynnie opisuje 
ilustracje związane z pracą oraz 
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pracą oraz zawodami, które były 
popularne w przeszłości. 

zawodami, które były popularne w 
przeszłości. 

zawodami, które były popularne w 
przeszłości, popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

zawodami, które były popularne w 
przeszłości, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– wyrażanie opinii i 
przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
zawodów, które mogą w przyszłości 
przestać istnieć, cytatów dotyczących 
mocnych stron, podjęcia pracy związanej 
z przyrodą, podejmowania dodatkowej 
pracy przez osoby uczące się oraz 
przedstawia zalety i wady różnego 
rodzaju pracy oraz określa swoje 
preferencje dotyczące pracy, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat zawodów, które mogą w przyszłości 
przestać istnieć, cytatów dotyczących 
mocnych stron, podjęcia pracy związanej 
z przyrodą, podejmowania dodatkowej 
pracy przez osoby uczące się oraz 
przedstawia zalety i wady różnego rodzaju 
pracy oraz określa swoje preferencje 
dotyczące pracy, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
zawodów, które mogą w przyszłości 
przestać istnieć, cytatów dotyczących 
mocnych stron, podjęcia pracy 
związanej z przyrodą, podejmowania 
dodatkowej pracy przez osoby uczące 
się oraz przedstawia zalety i wady 
różnego rodzaju pracy oraz określa 
swoje preferencje dotyczące pracy, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat zawodów, które 
mogą w przyszłości przestać istnieć, 
cytatów dotyczących mocnych stron, 
podjęcia pracy związanej z przyrodą, 
podejmowania dodatkowej pracy przez 
osoby uczące się oraz przedstawia zalety 
i wady różnego rodzaju pracy oraz 
określa swoje preferencje dotyczące 
pracy, popełniając liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– opowiadanie o 
czynnościach, 
doświadczeniach i 
przedstawianie planów na 
przyszłość 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat rodzaju pracy podejmowanej przez 
nastolatków oraz problemów związanych 
z pracowaniem i nauką jednocześnie, 
podejmowania pracy, pracy w różnych 
zawodach, pracy i odkładania wykonania 
pracy, efektywnej nauki i pracy, 
podejmowania i wyboru pracy oraz 
podaje przykłady sytuacji związanych z 
podanymi emocjami; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie wypowiada się na 
temat rodzaju pracy podejmowanej przez 
nastolatków oraz problemów związanych 
z pracowaniem i nauką jednocześnie, 
podejmowania pracy, pracy w różnych 
zawodach, pracy i odkładania wykonania 
pracy, efektywnej nauki i pracy, 
podejmowania i wyboru pracy oraz podaje 
przykłady sytuacji związanych z podanymi 
emocjami; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat rodzaju pracy 
podejmowanej przez nastolatków oraz 
problemów związanych z pracowaniem i 
nauką jednocześnie, podejmowania 
pracy, pracy w różnych zawodach, pracy 
i odkładania wykonania pracy, 
efektywnej nauki i pracy, podejmowania i 
wyboru pracy oraz podaje przykłady 
sytuacji związanych z podanymi 
emocjami; popełnia dość liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie wypowiada się na temat 
rodzaju pracy podejmowanej przez 
nastolatków oraz problemów związanych 
z pracowaniem i nauką jednocześnie, 
podejmowania pracy, pracy w różnych 
zawodach, pracy i odkładania wykonania 
pracy, efektywnej nauki i pracy, 
podejmowania i wyboru pracy oraz 
podaje przykłady sytuacji związanych z 
podanymi emocjami; popełnia liczne 
błędy językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej 
– rozmowa z odgrywaniem 
roli, wybór i odrzucenie 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę na 
temat pracy na letnim obozie sportowym 
oraz dokonuje wyboru miejsca pracy i 
odpowiada na zadane pytania; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat pracy na letnim obozie 
sportowym oraz dokonuje wyboru miejsca 
pracy i odpowiada na zadane pytania; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat pracy na letnim 
obozie sportowym oraz dokonuje wyboru 
miejsca pracy i odpowiada na zadane 
pytania; popełnia dość liczne błędy 
językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat pracy na letnim obozie sportowym 
oraz dokonuje wyboru miejsca pracy i 
odpowiada na zadane pytania; popełnia 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie ustne – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, 
udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny prosi o 
informacje i/lub udziela informacji w 
rozmowie dotyczącej swoich mocnych 
stron, prokrastynacji, pracy w różnych 
warunkach oraz wyraża powody braku 
zadania i wybiera miejsce odpowiednie 
do uczenia się; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub udziela 
informacji w rozmowie dotyczącej swoich 
mocnych stron, prokrastynacji, pracy w 
różnych warunkach oraz wyraża powody 
braku zadania i wybiera miejsce 
odpowiednie do uczenia się; popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prosi o informacje i/lub udziela 
informacji w rozmowie dotyczącej 
swoich mocnych stron, prokrastynacji, 
pracy w różnych warunkach oraz wyraża 
powody braku zadania i wybiera miejsce 
odpowiednie do uczenia się, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prosi o informacje i/lub 
udziela informacji w rozmowie dotyczącej 
swoich mocnych stron, prokrastynacji, 
pracy w różnych warunkach oraz wyraża 
powody braku zadania i wybiera miejsce 
odpowiednie do uczenia się, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej – email, notatka, list 
motywacyjny, wpis na forum 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego do ogłoszenia o pracę 
związaną z opieką nad dzieckiem oraz 
do ogłoszenia o pracę kelnerki, stosując 
odpowiedni styl i używając właściwych 
zwrotów, pisze wiadomość email 
przekazując informacje z przeczytanego 
tekstu, wpis na forum na temat 
wykonywanej pracy oraz notatkę na 
temat wyboru miejsca do nauki, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego do ogłoszenia o pracę 
związaną z opieką nad dzieckiem oraz do 
ogłoszenia o pracę kelnerki, stosując 
odpowiedni styl i używając właściwych 
zwrotów, pisze wiadomość email 
przekazując informacje z przeczytanego 
tekstu, wpis na forum na temat 
wykonywanej pracy oraz notatkę na temat 
wyboru miejsca do nauki, popełniając 
niewielkie błędy językowe niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego do ogłoszenia o pracę 
związaną z opieką nad dzieckiem oraz 
do ogłoszenia o pracę kelnerki, stosując 
odpowiedni styl i używając właściwych 
zwrotów, pisze wiadomość email 
przekazując informacje z przeczytanego 
tekstu, wpis na forum na temat 
wykonywanej pracy oraz notatkę na 
temat wyboru miejsca do nauki, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
motywacyjnego do ogłoszenia o pracę 
związaną z opieką nad dzieckiem oraz do 
ogłoszenia o pracę kelnerki, stosując 
odpowiedni styl i używając właściwych 
zwrotów, pisze wiadomość email 
przekazując informacje z przeczytanego 
tekstu, wpis na forum na temat 
wykonywanej pracy oraz notatkę na temat 
wyboru miejsca do nauki, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, nie 
popełniając błędów.  

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, przekształca 
podane zdania, zachowując ich 
znaczenie, pisze notatkę w języku 
polskim, przekazując informacje z 
nagrania, tłumaczy fragmenty zdań, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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Life Vision Intermediate – plan wynikowy  

ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

 

INTRODUCTION  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
okresami życia, uczuciami i emocjami, 
pracami domowymi, wynajmowaniem 
mieszkania, szkołą i jej 
pomieszczeniami, uczeniem się – w 
tym uczeniem się przez całe życie, 
ocenami szkolnymi, systemem 
oświaty, rodziną); bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje się 
czasami present simple i present 
continuous, zdaniami podrzędnymi 
warunkowymi (typ 0, 1 i 2), 
czasownikami modalnymi 
wyrażającymi obowiązek, powinność, 
nakazy i zakazy (have to, need, must, 
mustn’t), właściwie stosuje czasowniki 
statyczne i dynamiczne oraz przedimki 
a, an, the.  

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. słownictwo 
związane z okresami życia, uczuciami i 
emocjami, pracami domowymi, 
wynajmowaniem mieszkania, szkołą i jej 
pomieszczeniami, uczeniem się – w tym 
uczeniem się przez całe życie, ocenami 
szkolnymi, systemem oświaty, rodziną); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasami present simple i present 
continuous, zdaniami podrzędnymi 
warunkowymi (typ 0, 1 i 2), 
czasownikami modalnymi wyrażającymi 
obowiązek, powinność, nakazy i zakazy 
(have to, need, must, mustn’t), stosuje, 
czasowniki statyczne i dynamiczne, oraz 
przedimki a, an, the, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. słownictwo 
związane z okresami życia, uczuciami i 
emocjami, pracami domowymi, 
wynajmowaniem mieszkania, szkołą i jej 
pomieszczeniami, uczeniem się – w tym 
uczeniem się przez całe życie, ocenami 
szkolnymi, systemem oświaty, rodziną); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
czasami present simple i present 
continuous, zdaniami podrzędnymi 
warunkowymi (typ 0, 1 i 2), 
czasownikami modalnymi wyrażającymi 
obowiązek, powinność, nakazy i zakazy 
(have to, need, must, mustn’t; stosuje, 
czasowniki statyczne i dynamiczne, oraz 
przedimki a, an, the popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Introduction (w tym m.in. 
słownictwo związane z okresami życia, 
uczuciami i emocjami, pracami 
domowymi, wynajmowaniem mieszkania, 
szkołą i jej pomieszczeniami, uczeniem 
się – w tym uczeniem się przez całe 
życie, ocenami szkolnymi, systemem 
oświaty, rodziną); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasami present simple i present 
continuous, zdaniami podrzędnymi 
warunkowymi (typ 0, 1 i 2), czasownikami 
modalnymi wyrażającymi obowiązek, 
powinność, nakazy i zakazy (have to, 
need, must, mustn’t; stosuje, czasowniki 
statyczne i dynamiczne, oraz przedimki a, 
an, the, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje bezbłędnie oznacza zdania 
prawdziwe i fałszywe oraz poprawnie 
odpowiada na pytania. 

 

Uczeń znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając nieliczne błędy 
oznacza zdania prawdziwe i fałszywe, 
na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście określone informacje, 
popełniając dość liczne błędy oznacza 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na pytania popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
określone informacje, oznacza zdania 
prawdziwe i fałszywe popełniając przy 
tym liczne błędy; odpowiada na pytania 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
życia młodzieży w różnych zakątkach 
świata; poprawnie odpowiada na 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących życia młodzieży w 
różnych zakątkach świata, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących życia młodzieży w różnych 
zakątkach świata, odpowiadając na 
pytania popełnia liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących życia 
młodzieży w różnych zakątkach świata, 
odpowiadając na pytania popełnia bardzo 
liczne błędy. 
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pytania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie planów na przyszłość, 
rozważanie sytuacji 
hipotetycznych, przedstawianie 
zalet i wad różnych rozwiązań 

  

 

 

Uczeń w sposób płynny opowiada o 
swoich planach i oczekiwaniach 
związanych z osiągnięciami szkolnymi, 
rozważa możliwości związane z 
uzyskaniem pełnoletności, swobodnie 
przedstawia zalety i wady stołówki 
szkolnej oraz wyprowadzenia się z 
domu rodzinnego, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opowiada o swoich planach i 
oczekiwaniach związanych z 
osiągnięciami szkolnymi, rozważa 
możliwości związane z uzyskaniem 
pełnoletności, swobodnie przedstawia 
zalety i wady stołówki szkolnej oraz 
wyprowadzenia się z domu rodzinnego, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością opowiada o swoich 
planach i oczekiwaniach związanych z 
osiągnięciami szkolnymi, rozważa 
możliwości związane z uzyskaniem 
pełnoletności, swobodnie przedstawia 
zalety i wady stołówki szkolnej oraz 
wyprowadzenia się z domu rodzinnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opowiada o swoich 
planach i oczekiwaniach związanych z 
osiągnięciami szkolnymi, rozważa 
możliwości związane z uzyskaniem 
pełnoletności, swobodnie przedstawia 
zalety i wady stołówki szkolnej oraz 
wyprowadzenia się z domu rodzinnego, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wpis na forum, notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich 
łączy oraz uzasadnia swój wybór, 
wypowiedz w formie notatki do 
artykułu na temat obowiązków 
młodzieży w domu i szkole, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich 
łączy oraz uzasadnia swój wybór, 
wypowiedz w formie notatki do artykułu 
na temat obowiązków młodzieży w 
domu i szkole, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich 
łączy oraz uzasadnia swój wybór, 
wypowiedz w formie notatki do artykułu 
na temat obowiązków młodzieży w domu 
i szkole, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie wpisu na 
blogu, w którym przedstawia znaną mu 
osobę, opisuje rodzaj relacji jaki ich łączy 
oraz uzasadnia swój wybór, wypowiedz w 
formie notatki do artykułu na temat 
obowiązków młodzieży w domu i szkole, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 1  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 1 (w tym 
m.in. słownictwo dotyczące form 
spędzania czasu wolnego, zagrożeń 
związane z korzystaniem z urządzeń 
technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnej, 
słownictwo i zwroty służące do 
opisywania obrazków, w tym 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 1 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące form spędzania czasu 
wolnego, zagrożeń związane z 
korzystaniem z urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnej, słownictwo i zwroty 
służące do opisywania obrazków, w tym 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 1 
((w tym m.in. słownictwo dotyczące form 
spędzania czasu wolnego, zagrożeń 
związane z korzystaniem z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnej, słownictwo i zwroty 
służące do opisywania obrazków, w tym 
wyciągania wniosków i wyrażania 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 1 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące form spędzania czasu 
wolnego, zagrożeń związane z 
korzystaniem z urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
słownictwo i zwroty służące do 
opisywania obrazków, w tym wyciągania 
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wyciągania wniosków i wyrażania 
przypuszczeń w oparciu o materiał 
wizualny); niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami past simple, 
past continuous i past perfect, 
konstrukcjami used to, get used to, be 
used to, poprawnie używa słowa 
porządkujące tekst, właściwie stosuje 
przymiotniki z końcówką –ed i –ing,  

 

wyciągania wniosków i wyrażania 
przypuszczeń w oparciu o materiał 
wizualny); posługuje się czasami past 
simple, past continuous i past perfect, 
stosuje konstrukcję used to oraz be/get 
used to dla wyrażania czynności 
zwyczajowych, przymiotnikami z 
końcówką –ed i -ing, popełniając 
nieliczne błędy. 

przypuszczeń w oparciu o materiał 
wizualny); posługuje się czasami past 
simple, past continuous i past perfect, 
stosuje konstrukcję used to oraz be/get 
used to dla wyrażania czynności 
zwyczajowych, przymiotnikami z 
końcówką –ed i -ing, popełniając liczne 
błędy. 

wniosków i wyrażania przypuszczeń w 
oparciu o materiał wizualny); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu czasów past simple, past 
continuous i past perfect, stosuje 
konstrukcję used to oraz be/get used to 
dla wyrażania czynności zwyczajowych, 
przymiotnikami z końcówką –ed i -ing, 
popełniając bardzo liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście określone 
informacje, nie popełniając większych 
błędów; wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, układa wydarzenia w 
porządku chronologicznym, bezbłędnie 
uzupełnia brakujące fragmenty notatki 
w oparciu o wysłuchane informacje, 
udziela poprawnych krótkich 
odpowiedzi na pytania do wysłuchanej 
wypowiedzi, wyciąga poprawne 
wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedzi, trafnie określa intencje 
nadawcy oraz kontekst wypowiedzi.  

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, układa wydarzenia w porządku 
chronologicznym, uzupełnia brakujące 
fragmenty notatki w oparciu o 
wysłuchane informacje niemal nie 
popełniając błędów, udziela na ogół 
poprawnych krótkich odpowiedzi na 
pytania do wysłuchanej wypowiedzi, 
wyciąga na ogół poprawne wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedzi, 
określa intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi popełniając niewielkie 
uchybienia.  

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje, popełniając dość liczne 
błędy; ma trudności ze wskazaniem 
zdań prawdziwych i fałszywych, 
układając wydarzenia w porządku 
chronologicznym, uzupełniając 
brakujące fragmenty notatki w oparciu o 
wysłuchane informacje popełnia liczne 
błędy, udziela poprawnych odpowiedzi 
na niektóre pytania do wysłuchanej 
wypowiedzi, z trudnością wyciąga 
poprawne wnioski z informacji zawartych 
w wypowiedzi i określa intencje nadawcy 
oraz kontekst wypowiedzi popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje, popełnia przy tym liczne 
błędy; z trudnością wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, układając 
wydarzenia w porządku chronologicznym, 
uzupełniając brakujące fragmenty notatki 
w oparciu o wysłuchane informacje 
popełnia bardzo liczne błędy, nie udziela 
poprawnych odpowiedzi na większość 
pytań do wysłuchanej wypowiedzi, nie 
wyciąga poprawnych wniosków z 
informacji zawartych w wypowiedzi i nie 
potrafi poprawnie określić intencji 
nadawcy oraz kontekstu wypowiedzi.  

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie dopasowuje 
nagłówki do akapitów tekstu na temat 
sześciu typów narracji, bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie określa główną 
myśl i znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa; wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i 
układa akapity w określonym 
porządku. 

 

Uczeń dopasowuje nagłówki do 
akapitów tekstu na temat sześciu typów 
narracji; na ogół poprawnie określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa, wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i układa 
akapity w określonym porządku. 

 

Uczeń z pewną trudnością dopasowuje 
nagłówki do akapitów tekstu na temat 
sześciu typów narracji, popełniając 
liczne błędy; często błędnie określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
cyberbezpieczeństwa , wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i układa 
akapity w określonym porządku. 

Uczeń z trudnością dopasowuje nagłówki 
do akapitów tekstu na temat sześciu 
typów narracji, określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących cyberbezpieczeństwa, 
popełniając bardzo liczne błędy; bardzo 
często błędnie wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście, określa intencje autora i układa 
akapity w określonym porządku. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie przedmiotów, 
czynności, wydarzeń, swoich 
upodobań i doświadczeń 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ulubioną grę, opowiada o swoich 
doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, 
wymienia ulubione rodzaje opowieści, 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
ewentualnie popełnione błędy 

Uczeń opisuje ulubioną grę, opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, 
wymienia ulubione rodzaje opowieści, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ulubioną grę, opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, 
wymienia ulubione rodzaje opowieści, 
stosując nie zbyt urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ulubioną grę, opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 
podróżowaniem, relacjonuje aktualne 
wydarzenie opisane w mediach, wymienia 
ulubione rodzaje opowieści, stosując 
proste słownictwo, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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językowe nie zakłócają komunikacji.  

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, przedstawianie 
zalet i wad różnych rozwiązań 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
popularności pewnego rodzaju historii, 
przedstawia swoje rozumienie pojęcia 
szczęście, omawia zalety i wady 
korzystania z Internetu, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń dość swobodnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
popularności pewnego rodzaju historii, 
przedstawia swoje rozumienie pojęcia 
szczęście, omawia zalety i wady 
korzystania z Internetu; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
popularności pewnego rodzaju historii, 
przedstawia swoje rozumienie pojęcia 
szczęście, omawia zalety i wady 
korzystania z Internetu; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat popularności 
pewnego rodzaju historii, przedstawia 
swoje rozumienie pojęcia szczęście, 
omawia zalety i wady korzystania z 
Internetu; popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej- 
rozważanie sytuacji 
hipotetycznych 

 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji.  

 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując 
dość ograniczone słownictwo i struktury 
gramatyczne; liczne błędy językowe 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
hipotetycznie na temat przygotowania i 
przedstawienia prezentacji, stosując 
bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 

Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat popularności 
historii dotyczących ratowania życia, 
opowiada o swoich ulubionych 
gatunkach literackich, wyraża i 
uzasadnia swoje rozumienie pojęcia 
„mieć szczęście”, poleca wybrane gry, 
które mogą podobać się rozmówcom, 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
popularności historii dotyczących 
ratowania życia, opowiada o swoich 
ulubionych gatunkach literackich, 
wyraża i uzasadnia swoje rozumienie 
pojęcia „mieć szczęście”, poleca 
wybrane gry, które mogą podobać się 
rozmówcom, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń niekiedy z trudem prowadzi 
rozmowę na temat popularności historii 
dotyczących ratowania życia, opowiada 
o swoich ulubionych gatunkach 
literackich, wyraża i uzasadnia swoje 
rozumienie pojęcia „mieć szczęście”, 
poleca wybrane gry, które mogą 
podobać się rozmówcom, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń z wielkim trudem prowadzi 
rozmowę na temat popularności historii 
dotyczących ratowania życia, opowiada o 
swoich ulubionych gatunkach literackich, 
wyraża i uzasadnia swoje rozumienie 
pojęcia „mieć szczęście”, poleca wybrane 
gry, które mogą podobać się rozmówcom, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
artykuł publicystyczny 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie artykułu 
publicystycznego opisujący wybrane 
wydarzenie w kraju lub za granicą, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje uzyskane 
wcześniej informacje w wiadomości e-
mail, stosuje odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji. 

 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
uzyskane wcześniej informacje w 
wiadomości e-mail, stosuje 
wystarczający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie błędy najczęściej 
niezakłócające komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje uzyskane wcześniej 
informacje w wiadomości e-mail, stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając błędy 
zakłócające komunikacje. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
uzyskane wcześniej informacje w 
wiadomości e-mail, stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
zakłócające komunikacje. 

UNIT 2  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 2 (w tym 
m.in. słownictwo związane z cechami 
charakteru, uczuciami i emocjami, 
autorytetami, rodziną, przyjaciółmi i 
znajomymi, słownictwo i zwroty 
służące do wyrażania opinii, 
upodobań, proponowania, 
przyjmowania i odrzucania propozycji); 
niemal bezbłędnie posługuje się 
czasami past simple i present perfect, 
present perfect continuous, 
odpowiednio stosując wyrażenia typu 
for, since, just, yet, ever, already, 
rozumie znaczenie i potrafi użyć we 
właściwym kontekście czasowniki typu 
phrasal verbs. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 2 (w tym m.in. słownictwo związane 
z cechami charakteru, uczuciami i 
emocjami, autorytetami, rodziną, 
przyjaciółmi i znajomymi, słownictwo i 
zwroty służące do wyrażania opinii, 
upodobań, proponowania, przyjmowania 
i odrzucania propozycji); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami past 
simple i present perfect, present perfect 
continuous, odpowiednio stosując 
wyrażenia typu for, since, just, yet, ever, 
already, rozumie znaczenie i potrafi użyć 
we właściwym kontekście czasowniki 
typu phrasal verbs, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 2 
(w tym m.in. słownictwo związane z 
cechami charakteru, uczuciami i 
emocjami, autorytetami, rodziną, 
przyjaciółmi i znajomymi, słownictwo i 
zwroty służące do wyrażania opinii, 
upodobań, proponowania, przyjmowania 
i odrzucania propozycji); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami past 
simple i present perfect, present perfect 
continuous, odpowiednio stosując 
wyrażenia typu for, since, just, yet, ever, 
already, na ogół rozumie znaczenie i 
potrafi użyć czasowniki typu phrasal 
verbs we właściwym kontekście, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 2 (w tym m.in. słownictwo 
związane z cechami charakteru, 
uczuciami i emocjami, autorytetami, 
rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, 
słownictwo i zwroty służące do wyrażania 
opinii, upodobań, proponowania, 
przyjmowania i odrzucania propozycji); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
stosowaniu czasów past simple i present 
perfect, present perfect continuous i 
wyrażeń typu for, since, just, yet, ever, 
already, rozumie znaczenie i potrafi użyć 
we właściwym kontekście czasowniki typu 
phrasal verbs, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl, poprawnie 
dobiera odpowiedni tytuł do 
wysłuchanej wypowiedzi oraz znajduje 
w tekście informacje, nie popełniając 
większych błędów; bezbłędnie 
uzupełnia brakujące fragmenty zdań w 
oparciu o wysłuchane informacje, 
poprawnie odpowiada na wszystkie 
pytania do wysłuchanego tekstu, 
wyciąga poprawne wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedzi, trafnie 
określa kontekst wypowiedzi. 

Uczeń określa główną myśl, dobiera 
odpowiedni tytuł do wysłuchanej 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odpowiada na większość 
pytań do wysłuchanego tekstu, w 
większości wyciąga poprawne wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedzi i na 
ogół trafnie określa kontekst 
wypowiedzi.  

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, dobiera odpowiedni tytuł 
do wysłuchanej wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje, 
popełniając liczne błędy; z trudnością 
uzupełnia brakujące fragmenty zdań w 
oparciu o wysłuchane informacje, 
odpowiadając na pytania do 
wysłuchanego tekstu, wyciągając 
wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedzi i określając kontekst 
wypowiedzi popełnia dość liczne błędy. 

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem dobiera tytuł do 
wysłuchanej wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacji, popełniając bardzo 
liczne błędy; z dużą trudnością uzupełnia 
brakujące fragmenty zdań w oparciu o 
wysłuchane informacje, odpowiada na 
pytania do wysłuchanego tekstu, na ogół 
nie wyciąga poprawnych wniosków z 
informacji zawartych w wypowiedzi i nie 
zbyt trafnie określa kontekst wypowiedzi.  
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w 
tekstach, odpowiada na pytania, 
przekazuje w języku polskim 
informacje z tekstu, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
zdania do odpowiednich luk w tekście, 
z łatwością określa intencje autora 
tekstu i rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje styl wypowiedzi, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście, uzupełnia zdania 
stanowiące streszczenie tekstu. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
określa główną myśl i znajduje 
określone informacje w tekstach, 
odpowiada na pytania, przekazuje w 
języku polskim informacje z tekstu, 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 
dopasowuje zdania do odpowiednich luk 
w tekście; na ogół poprawnie określa 
intencje autora tekstu i rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, rozpoznaje styl 
wypowiedzi, wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekście, 
uzupełnia zdania stanowiące 
streszczenie tekstu.  

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach, odpowiada na 
pytania, przekazuje w języku polskim 
informacje z tekstu, popełniając liczne 
błędy wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, dopasowuje zdania do 
odpowiednich luk w tekście; nie zawsze 
poprawnie określa intencje autora tekstu 
i rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje styl wypowiedzi, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście, uzupełnia zdania 
stanowiące streszczenie tekstu. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach, 
odpowiada na pytania, przekazuje w 
języku polskim informacje z tekstu, 
popełniając bardzo liczne błędy wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
zdania do odpowiednich luk w tekście; 
nieudolnie określa intencje autora tekstu i 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje styl wypowiedzi, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji zawartych 
w tekście, uzupełnia zdania stanowiące 
streszczenie tekstu.  

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, zjawisk, uczuć i 
emocji, wyrażanie opinii, 
przedstawianie zalet i wad 
różnych rozwiązań 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje cechy 
przyjaciela i przedstawia historię 
wybranej przyjaźni, opowiada o 
uczuciach i emocjach towarzyszących 
mu w opisanych sytuacjach 
prawdziwych i hipotetycznych, wyraża 
i uzasadnia swoją opinie na temat 
przyjaciół i przyjaźni, zgadza się lub 
nie zgadza z podanymi 
stwierdzeniami, omawia zalety i wady 
posiadania przyjaciół, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje cechy przyjaciela i 
przedstawia historię wybranej przyjaźni, 
opowiada o uczuciach i emocjach 
towarzyszących mu w opisanych 
sytuacjach prawdziwych i 
hipotetycznych, wyraża i uzasadnia 
swoją opinie na temat przyjaciół i 
przyjaźni, zgadza się lub nie zgadza z 
podanymi stwierdzeniami, omawia 
zalety i wady posiadania przyjaciół, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń z trudem opisuje cechy 
przyjaciela i przedstawia historię 
wybranej przyjaźni, opowiada o 
uczuciach i emocjach towarzyszących 
mu w opisanych sytuacjach 
prawdziwych i hipotetycznych, wyraża i 
uzasadnia swoją opinie na temat 
przyjaciół i przyjaźni, zgadza się lub nie 
zgadza z podanymi stwierdzeniami, 
omawia zalety i wady posiadania 
przyjaciół, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje cechy 
przyjaciela i przedstawia historię wybranej 
przyjaźni, opowiada o uczuciach i 
emocjach towarzyszących mu w 
opisanych sytuacjach prawdziwych i 
hipotetycznych, wyraża i uzasadnia swoją 
opinie na temat przyjaciół i przyjaźni, 
zgadza się lub nie zgadza z podanymi 
stwierdzeniami, omawia zalety i wady 
posiadania przyjaciół, stosując bardzo 
ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie czynności, wydarzeń i 
swoich doświadczeń, opisywanie 
faktów z przeszłości i 
teraźniejszości 

 

Uczeń w sposób płynny przestawia i 
opisuje znane sobie przykłady dobrych 
uczynków, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń przestawia i opisuje znane sobie 
przykłady dobrych uczynków, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudem przestawia i opisuje 
znane sobie przykłady dobrych 
uczynków, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie przestawia i opisuje 
znane sobie przykłady dobrych 
uczynków, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie i udzielanie 
wskazówek, tworzenie prezentacji 

 

Uczeń w sposób płynny prezentuje 
informacje na temat zawierania 
znajomości w nowym miejscu, udziela 
rad i wskazówek dotyczących 
zapewnienia dobrego samopoczucia 
wszystkim uczniom w klasie; stosuje 
odpowiedni styl, urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

Uczeń prezentuje informacje na temat 
zawierania znajomości w nowym 
miejscu, udziela rad i wskazówek 
dotyczących zapewnienia dobrego 
samopoczucia wszystkim uczniom w 
klasie; nieliczne popełnione błędy 
językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prezentuje 
informacje na temat zawierania 
znajomości w nowym miejscu, udziela 
rad i wskazówek dotyczących 
zapewnienia dobrego samopoczucia 
wszystkim uczniom w klasie; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prezentuje informacje 
na temat zawierania znajomości w nowym 
miejscu, udziela rad i wskazówek 
dotyczących zapewnienia dobrego 
samopoczucia wszystkim uczniom w 
klasie; popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 
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Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę w której wyraża i uzasadnia 
swoją opinie na temat przyjaźni i 
posiadania przyjaciół, wyraża 
propozycje związane z tworzeniem 
dobrej atmosfery w klasie dla uczniów 
o różnych potrzebach; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę w której 
wyraża i uzasadnia swoją opinie na 
temat przyjaźni i posiadania przyjaciół, 
wyraża propozycje związane z 
tworzeniem dobrej atmosfery w klasie 
dla uczniów o różnych potrzebach; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę w 
której wyraża i uzasadnia swoją opinie 
na temat przyjaźni i posiadania 
przyjaciół, wyraża propozycje związane 
z tworzeniem dobrej atmosfery w klasie 
dla uczniów o różnych potrzebach; 
popełniając liczne błędy językowe które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
której wyraża i uzasadnia swoją opinie na 
temat przyjaźni i posiadania przyjaciół, 
wyraża propozycje związane z 
tworzeniem dobrej atmosfery w klasie dla 
uczniów o różnych potrzebach; 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wpis na blogu, notatka,  

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki, 
w której opisuje szczegóły poznania 
wybranej osoby, wpisu na blogu na 
temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego 
przyjaciela, przewodnika, w którym 
udziela rad i wskazówek na temat 
dostosowanie warunków pracy w 
szkole do osób o szczególnych 
potrzebach, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki, w 
której opisuje szczegóły poznania 
wybranej osoby, wpisu na blogu na 
temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego 
przyjaciela, przewodnika, w którym 
udziela rad i wskazówek na temat 
dostosowanie warunków pracy w szkole 
do osób o szczególnych potrzebach, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki, w 
której opisuje szczegóły poznania 
wybranej osoby, wpisu na blogu na 
temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego 
przyjaciela, przewodnika, w którym 
udziela rad i wskazówek na temat 
dostosowanie warunków pracy w szkole 
do osób o szczególnych potrzebach, 
popełniając błędy, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów wypowiedź pisemną w formie 
notatki, w której opisuje szczegóły 
poznania wybranej osoby, wpisu na blogu 
na temat przyjaźni i zmian, jakim uległy 
stosunki na przestrzeni czasu, 
przedstawia uczucia i emocje, wyraża 
opinię na temat cech dobrego przyjaciela, 
przewodnika, w którym udziela rad i 
wskazówek na temat dostosowanie 
warunków pracy w szkole do osób o 
szczególnych potrzebach, popełniając 
błędy, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, prezentuje 
przygotowany wcześniej materiał, w 
którym omawia wskazówki dotyczące 
powitania nowych uczniów w szkole, 
pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię, stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji; 

 

Uczeń na ogół poprawnie parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań; 
prezentuje przygotowany wcześniej 
materiał, w którym omawia wskazówki 
dotyczące powitania nowych uczniów w 
szkole, pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię; stosuje zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub w 
niewielkim stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań; 
prezentuje przygotowany wcześniej 
materiał, w którym omawia wskazówki 
dotyczące powitania nowych uczniów w 
szkole, pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię; stosuje ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań; prezentuje 
przygotowany wcześniej materiał, w 
którym omawia wskazówki dotyczące 
powitania nowych uczniów w szkole, 
pisemnie streszcza usłyszaną w 
podkaście historię stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

UNIT 3 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 3 (w tym 
m.in. słownictwo związane z mediami, 
korzystaniem z podstawowych 
urządzeń technicznych i TIK, 
wyrażenia związane z wymianą 
poglądów i opinii, opisywaniem i 
interpretowaniem ilustracji), niemal 
bezbłędnie posługuje się 
czasownikami modalnymi must, can’t, 
could, may, might, poprawnie tworzy 
przymiotniki stosując przyrostki –able, 
-ful, -ive, stopniuje przymiotniki i 
przysłówki, właściwie stosuje struktury 
porównawcze. 

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 3 (w tym m.in. słownictwo związane 
z mediami, korzystaniem z 
podstawowych urządzeń technicznych i 
TIK, wyrażenia związane z wymianą 
poglądów i opinii, opisywaniem i 
interpretowaniem ilustracji); na ogół 
poprawnie posługuje się czasownikami 
modalnymi must, can’t,could, may, 
might, na ogół poprawnie tworzy 
przymiotniki stosując przyrostki –able, -
ful, -ive, stopniuje przymiotniki i 
przysłówki stosuje struktury 
porównawcze popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające komunikacji.  

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 3 
(w tym m.in. słownictwo związane z 
mediami, korzystaniem z podstawowych 
urządzeń technicznych i TIK, wyrażenia 
związane z wymianą poglądów i opinii, 
opisywaniem i interpretowaniem 
ilustracji); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasownikami modalnymi 
must, can’t,could, may, might oraz 
tworzy przymiotniki stosując przyrostki –
able, -ful, -ive, stopniuje przymiotniki i 
przysłówki stosuje struktury 
porównawcze popełniając liczne błędy 
niekiedy zakłócające komunikację. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 3 (w tym m.in. słownictwo 
związane z mediami, korzystaniem z 
podstawowych urządzeń technicznych i 
TIK, wyrażenia związane z wymianą 
poglądów i opinii, opisywaniem i 
interpretowaniem ilustracji); popełnia 
bardzo liczne błędy w stosowaniu 
czasowników modalnych must, 
can’t,could, may, might oraz z trudem 
tworzy przymiotniki stosując przyrostki –
able, -ful, -ive, stopniuje przymiotniki i 
przysłówki stosuje struktury porównawcze 
popełniając bardzo liczne błędy często 
zakłócające komunikację. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 

 

 

Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
określone informacje, nie popełniając 
większych błędów, poprawnie 
uzupełnia brakujące fragmenty zdań w 
oparciu o wysłuchane informacje, 
odróżnia informacje prawdziwe od 
fałszywych, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, bezbłędnie 
odpowiada na wszystkie pytania do 
wysłuchanego tekstu. 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając nieliczne błędy; 
w miarę poprawnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na wszystkie pytania do wysłuchanego 
tekstu popełniając nieliczne błędy.  

 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście określone informacje, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na wszystkie pytania do wysłuchanego 
tekstu popełniając liczne błędy.  

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając bardzo 
liczne błędy; uzupełnia brakujące 
fragmenty zdań w oparciu o wysłuchane 
informacje, odróżnia informacje 
prawdziwe od fałszywych, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe, odpowiada 
na wszystkie pytania do wysłuchanego 
tekstu popełniając bardzo liczne błędy. 

 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl tekstu 
i znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących publikowania 
nieprawdziwych informacji, określa 
intencje autora tekstu, poprawnie 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w tekście, uzupełnia luki w 
zdaniach i tekstach.  

 

Uczeń określa główną myśl tekstu i 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących publikowania 
nieprawdziwych informacji, popełniając 
nieliczne błędy, określa intencje autora 
tekstu, na ogół poprawnie wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych i 
wskazuje informacje wymienione w 
tekście, uzupełnia luki w zdaniach i 
tekstach.  

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl tekstu i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
publikowania nieprawdziwych informacji, 
popełniając liczne błędy, określa intencje 
autora tekstu, z pewną trudnością 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych i wskazuje informacje 
wymienione w tekście, uzupełnia luki w 
zdaniach i tekstach popełniając liczne 
błędy.  

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
tekstu i znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących publikowania 
nieprawdziwych informacji, popełniając 
bardzo liczne błędy, określa intencje 
autora tekstu, z trudnością wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych i 
wskazuje informacje wymienione w 
tekście, uzupełnia luki w zdaniach i 
tekstach popełniając bardzo liczne błędy.  

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, opisywanie 
przypuszczeń, wątpliwości, 
udzielanie wskazówek i instrukcji 

 

Uczeń swobodnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat publikowania 
niepotwierdzonych wiadomości, 
zdalnego nauczania, robotów i 
nowoczesnej technologii, omawia 
nagłówki i tytułu artykułów, wyjaśnia w 
jaki sposób strony internetowe, 
aplikacje czy urządzenia mogą pomóc 
uczniom w szkole czy przy odrabianiu 
zadań domowych, nie popełniając 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat publikowania 
niepotwierdzonych wiadomości, 
zdalnego nauczania, robotów i 
nowoczesnej technologii, omawia 
nagłówki i tytułu artykułów, wyjaśnia w 
jaki sposób strony internetowe, aplikacje 
czy urządzenia mogą pomóc uczniom w 
szkole czy przy odrabianiu zadań 
domowych, popełniając błędy językowe 

Uczeń z trudem wyraża swoją opinię na 
temat publikowania niepotwierdzonych 
wiadomości, zdalnego nauczania, 
robotów i nowoczesnej technologii, 
omawia nagłówki i tytułu artykułów, 
wyjaśnia w jaki sposób strony 
internetowe, aplikacje czy urządzenia 
mogą pomóc uczniom w szkole czy przy 
odrabianiu zadań domowych, 
popełniając błędy językowe, które w 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat publikowania niepotwierdzonych 
wiadomości, zdalnego nauczania, 
robotów i nowoczesnej technologii, 
omawia nagłówki i tytułu artykułów, 
wyjaśnia w jaki sposób strony 
internetowe, aplikacje czy urządzenia 
mogą pomóc uczniom w szkole czy przy 
odrabianiu zadań domowych, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
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większych błędów. na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, uczeń omawia i 
interpretuje dane przedstawione na 
wykresie, opisuje ilustracje, pisze 
wiadomość, w której wykorzystuje 
informacje zawarte w tekście, stosuje 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; 

 

Uczeń na ogół poprawnie parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
omawia i interpretuje dane 
przedstawione na wykresie, opisuje 
ilustracje, pisze wiadomość, w której 
wykorzystuje informacje zawarte w 
tekście; stosuje w miarę zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając dość liczne 
błędy niezakłócające lub w niewielkim 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
omawia i interpretuje dane 
przedstawione na wykresie, opisuje 
ilustracje, pisze wiadomość, w której 
wykorzystuje informacje zawarte w 
tekście; stosuje ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, omawia i 
interpretuje dane przedstawione na 
wykresie, opisuje ilustracje, pisze 
wiadomość, w której wykorzystuje 
informacje zawarte w tekście; stosuje 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i popełnia 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę w której pyta o opinię innych 
uczestników rozmowy, wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat „ fake 
news”, robotów i osiągnięć 
nowoczesnej technologii, swobodnie 
udziela wskazówek na temat 
wykorzystania stron internetowych czy 
aplikacji w różnych sytuacjach życia 
codziennego; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę w której pyta 
o opinię innych uczestników rozmowy, 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat „ fake news”, robotów i osiągnięć 
nowoczesnej technologii, swobodnie 
udziela wskazówek na temat 
wykorzystania stron internetowych czy 
aplikacji w różnych sytuacjach życia 
codziennego; popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę w 
której pyta o opinię innych uczestników 
rozmowy, wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat „ fake news”, robotów i 
osiągnięć nowoczesnej technologii, 
swobodnie udziela wskazówek na temat 
wykorzystania stron internetowych czy 
aplikacji w różnych sytuacjach życia 
codziennego; popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
której pyta o opinię innych uczestników 
rozmowy, wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat „ fake news”, robotów i 
osiągnięć nowoczesnej technologii, 
swobodnie udziela wskazówek na temat 
wykorzystania stron internetowych czy 
aplikacji w różnych sytuacjach życia 
codziennego; popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
wpis na forum, reklama 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym 
opisuje jego działanie oraz wpis na 
forum, w którym recenzuje zakupione 
przez siebie urządzenie, omawia jego 
zalety i wady, poleca lub odradza 
zakup tego urządzenia w sposób 
przejrzysty i logiczny, uwzględniając 
cele wypowiedzi, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym opisuje 
jego działanie oraz wpis na forum, w 
którym recenzuje zakupione przez siebie 
urządzenie, omawia jego zalety i wady, 
poleca lub odradza zakup tego 
urządzenia w sposób przejrzysty i 
logiczny, uwzględniając cele 
wypowiedzi, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym opisuje 
jego działanie oraz wpis na forum, w 
którym recenzuje zakupione przez siebie 
urządzenie, omawia jego zalety i wady, 
poleca lub odradza zakup tego 
urządzenia w sposób mało przejrzysty i 
nielogiczny, na ogół nie uwzględniając 
celów wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótki tekst reklamujący 
niezwykłe urządzenie, w którym opisuje 
jego działanie oraz wpis na forum, w 
którym recenzuje zakupione przez siebie 
urządzenie, omawia jego zalety i wady, 
poleca lub odradza zakup tego 
urządzenia w sposób chaotyczny i 
nielogiczny, nie uwzględniając celów 
wypowiedzi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 4  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  Uczeń poprawnie stosuje poznane Uczeń, popełniając nieliczne błędy, Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje Uczeń posługuje się bardzo 
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Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału Unit 4 (w tym 
m.in. dyscypliny sportu, sprzęt 
sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu, tryb 
życia, wyrażenia związane z 
omawianiem wad i zalet, 
przedstawianiem i uzasadnianiem 
opinii, udzielaniem wskazówek, 
ostrzeżeń, wyrażaniem życzeń i 
reagowaniem na życzenia), bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie rozpoznaje 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
oraz poprawnie posługuje się 
określeniami ilości typu: each, every, 
little, few, some, much, many, itp; 
tworzy i stosuje złożenia z some, any, 
no, nie popełniając błędów; właściwie 
stosuje formy can, could, be able to do 
wyrażania umiejętności w typowych i 
nietypowych kontekstach.  

stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 4 (w tym m.in. dyscypliny sportu, 
sprzęt sportowy, obiekty sportowe, 
imprezy sportowe, uprawianie sportu, 
tryb życia, wyrażenia związane z 
omawianiem wad i zalet, 
przedstawianiem i uzasadnianiem opinii, 
udzielaniem wskazówek, ostrzeżeń, 
wyrażaniem życzeń i reagowaniem na 
życzenia); na ogół poprawnie posługuje 
się poznanymi określeniami ilości typu: 
each, every, little, few, some, much, 
many, itp; tworzy i stosuje złożenia z 
some, any, no, stosuje formy can, could, 
be able to do wyrażania umiejętności w 
typowych i nietypowych kontekstach, 
popełniając nieliczne błędy. 

poznane słownictwo z rozdziału Unit 4 
(w tym m.in. dyscypliny sportu, sprzęt 
sportowy, obiekty sportowe, imprezy 
sportowe, uprawianie sportu, tryb życia, 
wyrażenia związane z omawianiem wad 
i zalet, przedstawianiem i 
uzasadnianiem opinii, udzielaniem 
wskazówek, ostrzeżeń, wyrażaniem 
życzeń i reagowaniem na życzeniań); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
poznanymi określeniami ilości typu: 
each, every, little, few, some, much, 
many, itp; tworzy i stosuje złożenia z 
some, any, no, stosuje formy can, could, 
be able to do wyrażania umiejętności 
popełniając liczne błędy. 

ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 4 (w tym m.in. dyscypliny 
sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, 
imprezy sportowe, uprawianie sportu, tryb 
życia, wyrażenia związane z omawianiem 
wad i zalet, przedstawianiem i 
uzasadnianiem opinii, udzielaniem 
wskazówek, ostrzeżeń, wyrażaniem 
życzeń i reagowaniem na życzenia); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
stosowaniu określeń typu: each, every, 
little, few, some, much, many, itp; tworzy i 
stosuje złożenia z some, any, no, stosuje 
formy can, could, be able to do wyrażania 
umiejętności, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń bezbłędnie określa cel twórcy 
podcastu, poprawnie rozpoznaje 
intencje studenta i instruktora fitnessu 
prowadzących rozmowę, wyciąga 
poprawne wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedzi, znajduje w 
tekście określone informacje, nie 
popełniając większych błędów. 

 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
określa cel twórcy podcastu, niemal 
poprawnie rozpoznaje intencje studenta 
i instruktora fitnessu prowadzących 
rozmowę, w miarę poprawnie wyciąga 
słuszne wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedzi i znajduje w tekście 
określone informacje, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa cel 
twórcy podcastu, rozpoznaje intencje 
studenta i instruktora fitnessu 
prowadzących rozmowę, popełniając 
liczne błędy, wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedzi i 
znajduje w tekście określone informacje, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa cel twórcy 
podcastu, rozpoznaje intencje studenta i 
instruktora fitnessu prowadzących 
rozmowę, popełniając dość liczne błędy, 
wyciąga wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedzi i znajduje w tekście określone 
informacje, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym roli 
sportu w życiu młodych ludzi, 
bezbłędnie odczytuje zdania kluczowe 
akapitów i potrafi wyciągnąć z nich 
poprawne wnioski, poprawnie dobiera 
nagłówki do poszczególnych akapitów, 
poprawnie wskazuje informacje 
zawarte w tekście oraz określa 
kontekst wypowiedzi. 

 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekście dotyczącym roli sportu w życiu 
młodych ludzi, na ogół poprawnie 
odczytuje zdania kluczowe akapitów i 
potrafi wyciągnąć z nich poprawne 
wnioski, dobiera nagłówki do 
poszczególnych akapitów, wskazuje 
informacje zawarte w tekście oraz 
określa kontekst wypowiedzi, 
popełniając nieliczne błędy.  

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekście 
dotyczącym roli sportu w życiu młodych 
ludzi, nie zawsze poprawnie odczytuje 
zdania kluczowe akapitów i potrafi 
wyciągnąć z nich poprawne wnioski, 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
akapitów, wskazuje informacje zawarte 
w tekście oraz określa kontekst 
wypowiedzi, popełniając liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym roli 
sportu w życiu młodych ludzi, popełniając 
bardzo liczne błędy odczytuje zdania 
kluczowe akapitów i nieudolnie wyciąga z 
nich na ogół niepoprawne wnioski, 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
akapitów, wskazuje informacje zawarte w 
tekście oraz określa kontekst wypowiedzi, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie czynności, wydarzeń, 
doświadczeń, planów na 
przyszłość 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
doświadczenia związane z 
uprawianiem sportu i rekreacji, opisuje 
nietypową dyscyplinę sportu, 
przedstawia plany związane z 
udziałem w określonych zawodach 
sportowych; stosując urozmaicone 

Uczeń opisuje swoje doświadczenia 
związane z uprawianiem sportu i 
rekreacji, opisuje nietypową dyscyplinę 
sportu, przedstawia plany związane z 
udziałem w określonych zawodach 
sportowych, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 

Uczeń z trudem opisuje swoje 
doświadczenia związane z uprawianiem 
sportu i rekreacji, opisuje nietypową 
dyscyplinę sportu, przedstawia plany 
związane z udziałem w określonych 
zawodach sportowych, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 

Uczeń nieudolnie opisuje swoje 
doświadczenia związane z uprawianiem 
sportu i rekreacji, opisuje nietypową 
dyscyplinę sportu, przedstawia plany 
związane z udziałem w określonych 
zawodach sportowych, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
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słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne.  

niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację.  

popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.  

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, udzielanie 
wskazówek i instrukcji 

 

Uczeń w sposób płynny komentuje 
opinię autora tekstu na temat sukcesu 
i porażki w sporcie, wyjaśnia zasady 
uprawiania wybranej dyscypliny 
sportu, opowiada o obecnych i 
przewidywanych osiągnięciach 
sportowców, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń komentuje opinię autora tekstu 
na temat sukcesu i porażki w sporcie, 
wyjaśnia zasady uprawiania wybranej 
dyscypliny sportu, opowiada o obecnych 
i przewidywanych osiągnięciach 
sportowców, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudem komentuje opinię autora 
tekstu na temat sukcesu i porażki w 
sporcie, wyjaśnia zasady uprawiania 
wybranej dyscypliny sportu, opowiada o 
obecnych i przewidywanych 
osiągnięciach sportowców, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie komentuje opinię autora 
tekstu na temat sukcesu i porażki w 
sporcie, wyjaśnia zasady uprawiania 
wybranej dyscypliny sportu, opowiada o 
obecnych i przewidywanych 
osiągnięciach sportowców, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę w której okazuje i wyraża 
współczucie, udziela wskazówek i rad 
odnośnie zachęcania młodych ludzi do 
uprawiania sportu, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę w której 
okazuje i wyraża współczucie, udziela 
wskazówek i rad odnośnie zachęcania 
młodych ludzi do uprawiania sportu, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę w 
której okazuje i wyraża współczucie, 
udziela wskazówek i rad odnośnie 
zachęcania młodych ludzi do uprawiania 
sportu, popełniając liczne błędy 
językowe które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
której okazuje i wyraża współczucie, 
udziela wskazówek i rad odnośnie 
zachęcania młodych ludzi do uprawiania 
sportu, popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanego tekstu, 
omawia najważniejsze informacje z 
wysłuchanego podcastu, ustnie 
streszcza reklamę, streszcza 
wysłuchane nagranie, stosuje 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji.  

 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
ustnie informacje z przeczytanego 
tekstu, omawia najważniejsze informacje 
z wysłuchanego podcastu, ustnie 
streszcza reklamę, streszcza 
wysłuchane nagranie; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie, ale dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację.  

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje ustnie informacje z 
przeczytanego tekstu, omawia 
najważniejsze informacje z 
wysłuchanego podcastu, ustnie 
streszcza reklamę, streszcza 
wysłuchane nagranie; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację.  

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
ustnie informacje z przeczytanego tekstu, 
omawia najważniejsze informacje z 
wysłuchanego podcastu, ustnie streszcza 
reklamę, streszcza wysłuchane nagranie , 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych i 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację.  

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka za i przeciw 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki na temat zalet i wad 
wolontariatu w kontekście 
doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat zalet i wad wolontariatu w 
kontekście doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat zalet i wad wolontariatu w 
kontekście doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
na temat zalet i wad wolontariatu w 
kontekście doskonalenia umiejętności 
interpersonalnych, zbudowaną z trudnych 
do powiązania fragmentów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 
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UNIT 5 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 5 (w tym 
m.in. słownictwo dotyczące konfliktów i 
problemów, artykułów spożywczych, 
posiłków i ich przygotowywania, 
nawyków żywieniowych, zwrotów 
dotyczących zapraszania i 
przyjmowania lub odrzucania 
zaproszeń, wyrażania i uzasadniania 
opinii, zwrotów wskazujących chęć 
zabrania głosu, zachęcania innych do 
zabrania głosu), bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, 
future simple, future continuous, future 
perfect oraz konstrukcją be going to, 
tworzy i właściwie stosuje formy strony 
biernej we wszystkich czasach nie 
popełniając błędów; bez trudu 
rozpoznaje, tworzy i poprawnie stosuje 
rzeczowniki złożone.  

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 5 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące konfliktów i problemów, 
artykułów spożywczych, posiłków i ich 
przygotowywania, nawyków 
żywieniowych, zwrotów dotyczących 
zapraszania i przyjmowania lub 
odrzucania zaproszeń, wyrażania i 
uzasadniania opinii, zwrotów 
wskazujących chęć zabrania głosu, 
zachęcania innych do zabrania głosu); 
na ogół poprawnie posługuje się 
czasami present simple, present 
continuous, future simple, future 
continuous, future perfect oraz 
konstrukcją be going to, tworzy i stosuje 
formy strony biernej we wszystkich 
czasach, rozpoznaje, tworzy i stosuje 
rzeczowniki złożone popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 5 
(w tym m.in. słownictwo dotyczące 
konfliktów i problemów, artykułów 
spożywczych, posiłków i ich 
przygotowywania, nawyków 
żywieniowych, zwrotów dotyczących 
zapraszania i przyjmowania lub 
odrzucania zaproszeń, wyrażania i 
uzasadniania opinii, zwrotów 
wskazujących chęć zabrania głosu, 
zachęcania innych do zabrania głosu); 
nie zawsze poprawnie posługuje się 
czasami present simple, present 
continuous, future simple, future 
continuous, future perfect oraz 
konstrukcją be going to; z trudem tworzy 
i właściwie stosuje formy strony biernej 
we wszystkich czasach, rozpoznaje, 
tworzy i stosuje rzeczowniki złożone, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 5 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące konfliktów i problemów, 
artykułów spożywczych, posiłków i ich 
przygotowywania, nawyków 
żywieniowych, zwrotów dotyczących 
zapraszania i przyjmowania lub 
odrzucania zaproszeń, wyrażania i 
uzasadniania opinii, zwrotów 
wskazujących chęć zabrania głosu, 
zachęcania innych do zabrania głosu); 
popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji 
i zastosowaniu czasów present simple, 
present continuous, future simple, future 
continuous, future perfect oraz 
konstrukcją be going to; nieudolnie tworzy 
i stosuje formy strony biernej we 
wszystkich czasach, rozpoznaje, tworzy i 
stosuje rzeczowniki złożone popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie określa główną myśl 
wypowiedzi na temat nieśmiertelności i 
wiecznej młodości, rozumie ogólny 
sens wypowiedzi, potrafi wychwycić 
kluczowe słowa i zwroty; znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
degustacji potraw w pewnym 
eksperymencie i udziela odpowiedzi 
na pytania, nie popełniając większych 
błędów określa kontekst wypowiedzi; 
poprawnie uzupełnia zdania, wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe. 

 

Uczeń na ogół poprawnie określa 
główną myśl wypowiedzi na temat 
nieśmiertelności i wiecznej młodości, 
rozumie ogólny sens wypowiedzi, 
popełniając nieliczne błędy potrafi 
wychwycić kluczowe słowa i zwroty; 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
degustacji potraw w pewnym 
eksperymencie i w miarę poprawnie 
udziela odpowiedzi na pytania i określa 
kontekst wypowiedzi; na ogół poprawnie 
uzupełnia zdania, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi na temat 
nieśmiertelności i wiecznej młodości, 
rozumie ogólny sens wypowiedzi, 
popełniając liczne błędy potrafi 
wychwycić kluczowe słowa i zwroty; 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
degustacji potraw w pewnym 
eksperymencie i udziela odpowiedzi na 
pytania i określa kontekst wypowiedzi; 
uzupełnia zdania, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe popełniając dość 
liczne błędy.  

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi na temat nieśmiertelności i 
wiecznej młodości, nie rozumie ogólnego 
sensu wypowiedzi, popełnia bardzo liczne 
błędy rozpoznając kluczowe słowa i 
zwroty; znajduje w tekście informacje 
dotyczące degustacji potraw w pewnym 
eksperymencie i udziela odpowiedzi na 
pytania i określa kontekst wypowiedzi; 
uzupełnia zdania, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe popełniając przy 
tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
zabiegów przemysłu spożywczego, 
dobiera zdania do właściwych 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących zabiegów 
przemysłu spożywczego, dobiera zdania 
do właściwych fragmentów tekstu, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących zabiegów przemysłu 
spożywczego, nie zawsze poprawnie 
dobiera zdania do właściwych 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
zabiegów przemysłu spożywczego; 
popełniając bardzo liczne błędy dobiera 
zdania do właściwych fragmentów tekstu 
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fragmentów tekstu, poprawnie 
wskazuje streszczenie tekstu, z 
łatwością odpowiada na pytania.  

 

poprawnie wskazuje właściwe 
streszczenie tekstu i odpowiada na 
pytania.  

 

fragmentów tekstu oraz wskazuje 
właściwe streszczenie tekstu, 
odpowiada na pytania popełniając dość 
liczne błędy.  

 

oraz wskazuje odpowiednie streszczenie 
tekstu, odpowiada na pytania popełniając 
liczne błędy.  

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

 

Uczeń w sposób płynny opowiada o 
swoich planach na przyszłość i 
przewidywaniach dotyczących 
przyszłych wydarzeń, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opowiada o swoich planach na 
przyszłość i przewidywaniach 
dotyczących przyszłych wydarzeń, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń opowiada o swoich planach na 
przyszłość i przewidywaniach 
dotyczących przyszłych wydarzeń, 
stosując mało urozmaicone słownictwo, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację.  

Uczeń opowiada o swoich planach na 
przyszłość i przewidywaniach 
dotyczących przyszłych wydarzeń, 
stosując bardzo ograniczoną ilość słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.  

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, udzielanie 
wskazówek, rozważanie sytuacji 
hipotetycznych 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
wegetarianizmu, weganizmu i 
peskatarianizmu, komentuje 
propozycje innych osób, wypowiada 
się na temat artykułów spożywczych 
przyjaznych dla środowiska 
naturalnego, udziela rad w sytuacjach 
związanych z przeżywaniem trudności, 
omawia przypuszczenia dotyczące 
życia za 50 lat, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat wegetarianizmu, weganizmu i 
peskatarianizmu, komentuje propozycje 
innych osób, wypowiada się na temat 
artykułów spożywczych przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, udziela rad w 
sytuacjach związanych z przeżywaniem 
trudności, omawia przypuszczenia 
dotyczące życia za 50 lat, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wyraża swoją opinię 
na temat wegetarianizmu, weganizmu i 
peskatarianizmu, komentuje propozycje 
innych osób, wypowiada się na temat 
artykułów spożywczych przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, udziela rad w 
sytuacjach związanych z przeżywaniem 
trudności, omawia przypuszczenia 
dotyczące życia za 50 lat, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat wegetarianizmu, weganizmu i 
peskatarianizmu, komentuje propozycje 
innych osób, wypowiada się na temat 
artykułów spożywczych przyjaznych dla 
środowiska naturalnego, udziela rad w 
sytuacjach związanych z przeżywaniem 
trudności, omawia przypuszczenia 
dotyczące życia za 50 lat, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne 

 

Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę, w której zachęca innych do 
wypowiadania się, prosi o głos, zgadza 
się lub nie zgadza się z opiniami 
rozmówców, prosi o opinie, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i komentuje 
wypowiedzi innych osób, wyraża 
wątpliwości, opowiada o 
upodobaniach, udziela rad i 
wskazówek; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
zachęca innych do wypowiadania się, 
prosi o głos, zgadza się lub nie zgadza 
się z opiniami rozmówców, prosi o 
opinie, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
komentuje wypowiedzi innych osób, 
wyraża wątpliwości, opowiada o 
upodobaniach, udziela rad i wskazówek; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę, w której zachęca innych do 
wypowiadania się, prosi o głos, zgadza 
się lub nie zgadza się z opiniami 
rozmówców, prosi o opinie, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i komentuje 
wypowiedzi innych osób, wyraża 
wątpliwości, opowiada o upodobaniach, 
udziela rad i wskazówek; popełniając 
liczne błędy językowe które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę, w 
której zachęca innych do wypowiadania 
się, prosi o głos, zgadza się lub nie 
zgadza się z opiniami rozmówców, prosi o 
opinie, wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
komentuje wypowiedzi innych osób, 
wyraża wątpliwości, opowiada o 
upodobaniach, udziela rad i wskazówek; 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
recenzja, wiadomość e-mail 

Uczeń w sposób przejrzysty i logiczny 
tworzy wypowiedź w formie krótkiej 
recenzji wybranego artykułu 
spożywczego w którym go opisuje i 
wyraża swoją pozytywną lub 
negatywną opinię, pisze wiadomość e-
mail o charakterze prywatnym, w której 
przyjmuje zaproszenie, zaprasza 
znajomych na interesujące 
wydarzenie, opisuje je i uzasadnia 

Uczeń tworzy wypowiedź w formie 
krótkiej recenzji wybranego artykułu 
spożywczego w którym go opisuje i 
wyraża swoją pozytywną lub negatywną 
opinię, pisze wiadomość e-mail o 
charakterze prywatnym, w której 
przyjmuje zaproszenie, zaprasza 
znajomych na interesujące wydarzenie, 
opisuje je i uzasadnia swój wybór 
uwzględniając cel wypowiedzi, 

Uczeń tworzy wypowiedź w formie 
krótkiej recenzji wybranego artykułu 
spożywczego w którym go opisuje i 
wyraża swoją pozytywną lub negatywną 
opinię, pisze wiadomość e-mail o 
charakterze prywatnym, w której 
przyjmuje zaproszenie, zaprasza 
znajomych na interesujące wydarzenie, 
opisuje je i uzasadnia swój wybór 
uwzględniając cel wypowiedzi – w 

Uczeń tworzy wypowiedź w formie krótkiej 
recenzji wybranego artykułu 
spożywczego w którym go opisuje i 
wyraża swoją pozytywną lub negatywną 
opinię, pisze wiadomość e-mail o 
charakterze prywatnym, w której 
przyjmuje zaproszenie, zaprasza 
znajomych na interesujące wydarzenie, 
opisuje je i uzasadnia swój wybór 
uwzględniając cel wypowiedzi – w sposób 
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swój wybór uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

chaotyczny i nielogiczny, nie odnosząc 
się do opisanej sytuacji lub robiąc to w 
niewielkim stopniu, nie uwzględniając 
celu wypowiedzi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

UNIT 6 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 6 (w tym 
m.in. słownictwo dotyczące środków 
transportu, tradycji i zwyczajów, zwroty 
rozpoczynające i kończące wpis na 
blogu, wyrażenia związane z 
udzielaniem i uzyskiwaniem informacji, 
wyjaśnień, uprzejmym wysławianiem 
się, np. stosując pytania pośrednie); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
rozpoznaje, tworzy i stosuje zdania 
podrzędnie złożone przydawkowe 
ograniczające (definiujące) oraz 
zdania przydawkowe nieokreślające, 
czasowniki modalne can, could, would, 
should i wyrażenia typu be allowed to. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 6 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące środków transportu, tradycji i 
zwyczajów, zwroty rozpoczynające i 
kończące wpis na blogu, wyrażenia 
związane z udzielaniem i uzyskiwaniem 
informacji, wyjaśnień, uprzejmym 
wysławianiem się, np. stosując pytania 
pośrednie); na ogół poprawnie 
rozpoznaje, tworzy i stosuje zdania 
podrzędnie złożone przydawkowe 
ograniczające (definiujące) oraz zdania 
przydawkowe nieokreślające, 
czasowniki modalne can, could, would, 
should i wyrażenia typu be allowed to. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 6 
(w tym m.in. słownictwo dotyczące 
środków transportu, tradycji i zwyczajów, 
zwroty rozpoczynające i kończące wpis 
na blogu, wyrażenia związane z 
udzielaniem i uzyskiwaniem informacji, 
wyjaśnień, uprzejmym wysławianiem się, 
np. stosując pytania pośrednie); nie 
zawsze poprawnie rozpoznaje, tworzy i 
stosuje zdania podrzędnie złożone 
przydawkowe ograniczające 
(definiujące) oraz zdania przydawkowe 
nieokreślające, czasowniki modalne can, 
could, would, should i wyrażenia typu be 
allowed to. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 6 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące środków transportu, tradycji i 
zwyczajów, zwroty rozpoczynające i 
kończące wpis na blogu, wyrażenia 
związane z udzielaniem i uzyskiwaniem 
informacji, wyjaśnień, uprzejmym 
wysławianiem się, np. stosując pytania 
pośrednie); popełnia bardzo liczne błędy 
w rozpoznawaniu, tworzeniu i stosowaniu 
zdań podrzędnie złożonych 
przydawkowych ograniczających 
(definiujące) oraz zdań przydawkowych 
nieokreślających, czasowników 
modalnych can, could, would, should i 
wyrażeń typu be allowed to. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie rozpoznaje postawy 
i uczucia osób opowiadających o 
odwiedzanych atrakcjach 
turystycznych, poprawnie dobiera 
osoby do wypowiedzi, określa główną 
myśl wypowiedzi, wskazuje właściwe 
informacje zawarte w wypowiedzi, 
bezbłędnie uzupełnia zdania i notatki 
będące streszczeniem wypowiedzi. 

 

Uczeń w większości rozpoznaje postawy 
i uczucia osób opowiadających o 
odwiedzanych atrakcjach turystycznych, 
na ogół poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi, określa główną myśl 
wypowiedzi, wskazuje właściwe 
informacje zawarte w wypowiedzi, 
uzupełnia zdania i notatki będące 
streszczeniem wypowiedzi popełniając 
nieliczne błędy.  

Uczeń z pewną trudnością rozpoznaje 
postawy i uczucia osób opowiadających 
o odwiedzanych atrakcjach 
turystycznych, niezbyt trafnie dobiera 
osoby do wypowiedzi, określa główną 
myśl wypowiedzi, często niezbyt trafnie 
wskazuje właściwe informacje, uzupełnia 
zdania i notatki będące streszczeniem 
wypowiedzi popełniając dość liczne 
błędy.  

Uczeń z trudnością rozpoznaje postawy i 
uczucia osób opowiadających o 
odwiedzanych atrakcjach turystycznych, 
bardzo często nie dobiera osoby do 
wypowiedzi, nie określa głównej myśli 
wypowiedzi, bardzo często niezbyt trafnie 
wskazuje właściwe informacje, uzupełnia 
zdania i notatki będące streszczeniem 
wypowiedzi popełniając liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym 
wolontariatu jako sposobu spędzania 
wakacji, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu i 
poprawnie wskazuje zdania 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekście dotyczącym wolontariatu jako 
sposobu spędzania wakacji, na ogół 
poprawnie rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu i 
wskazuje zdania uzupełniające luki w 
tekście, określa główną myśl tekstu i 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekście 
dotyczącym wolontariatu jako sposobu 
spędzania wakacji, często nie 
rozpoznaje związków między 
poszczególnymi częściami tekstu i nie 
zawsze trafnie wskazuje zdania 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekście dotyczącym 
wolontariatu jako sposobu spędzania 
wakacji, bardzo często nie rozpoznaje 
związków między poszczególnymi 
częściami tekstu i nie wskazuje zdań 
uzupełniających luki w tekście; określa 
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uzupełniające luki w tekście, określa 
główną myśl tekstu i odpowiada na 
pytania, wskazuje informacje zawarte 
w tekście.  

odpowiada na pytania, wskazuje 
informacje zawarte w tekście 
popełniając nieliczne błędy. 

uzupełniające luki w tekście, określa 
główną myśl tekstu, odpowiada na 
pytania, wskazuje informacje zawarte w 
tekście popełniając dość liczne błędy.  

główną myśl tekstu, odpowiada na 
pytania, wskazuje informacje zawarte w 
tekście popełniając bardzo liczne błędy.  

Tworzenie wypowiedzi ustnej - 
miejsc, czynności, wydarzeń i 
swoich doświadczeń 

  

Uczeń płynnie opisuje różne miejsca w 
kraju, jego atrakcje turystyczne, zadaje 
pytania i udziela informacji, udziela rad 
i prosi on nie, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

Uczeń opisuje różne miejsca w kraju, 
jego atrakcje turystyczne, zadaje pytania 
i udziela informacji, udziela rad i prosi on 
nie, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje różne miejsca w kraju, 
jego atrakcje turystyczne, zadaje pytania 
i udziela informacji, udziela rad i prosi on 
nie, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje różne miejsca w 
kraju, jego atrakcje turystyczne, zadaje 
pytania i udziela informacji, udziela rad i 
prosi on nie, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
przedstawianie zalet i wad, 
udzielanie wskazówek 

 

Uczeń w sposób płynny omawia wady 
i zalety zwiedzania Macchu Picchu, 
udziela rad turystom odwiedzającym 
jego kraj, nie popełniając większych 
błędów gramatycznych. 

Uczeń omawia wady i zalety zwiedzania 
Macchu Picchu, udziela rad turystom 
odwiedzającym jego kraj, popełniając 
drobne błędy gramatyczne. 

Uczeń omawia wady i zalety zwiedzania 
Macchu Picchu, udziela rad turystom 
odwiedzającym jego kraj, popełniając 
błędy, które częściowo zaburzają 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie omawia wady i zalety 
zwiedzania Macchu Picchu, udziela rad 
turystom odwiedzającym jego kraj, 
popełniając błędy, które znacznie 
zaburzają zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę w której reaguje na pytania 
dotyczące wakacji, prosi o objaśnienia, 
udziela wskazówek turystom 
odwiedzającym nasz kraj, prosi o rady 
i udziela rad, prosi o pozwolenie, 
wyraża prośby; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę w której 
reaguje na pytania dotyczące wakacji, 
prosi o objaśnienia, udziela wskazówek 
turystom odwiedzającym nasz kraj, prosi 
o rady i udziela rad, prosi o pozwolenie, 
wyraża prośby; popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z trudem prowadzi rozmowę w 
której reaguje na pytania dotyczące 
wakacji, prosi o objaśnienia, udziela 
wskazówek turystom odwiedzającym 
nasz kraj, prosi o rady i udziela rad, 
prosi o pozwolenie, wyraża prośby; 
popełniając liczne błędy językowe które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
której reaguje na pytania dotyczące 
wakacji, prosi o objaśnienia, udziela 
wskazówek turystom odwiedzającym 
nasz kraj, prosi o rady i udziela rad, prosi 
o pozwolenie, wyraża prośby; popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wpis na blogu 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
lokalnych atrakcji turystycznych 
umieszczonego na blogu, w którym 
wyraża swoje opinie i upodobania, 
zachęca do odwiedzenia opisywanych 
miejsc oraz udziela wskazówek,  nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
lokalnych atrakcji turystycznych 
umieszczonego na blogu, w którym 
wyraża swoje opinie i upodobania, 
zachęca do odwiedzenia opisywanych 
miejsc oraz udziela wskazówek, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
lokalnych atrakcji turystycznych 
umieszczonego na blogu, w którym 
wyraża swoje opinie i upodobania, 
zachęca do odwiedzenia opisywanych 
miejsc oraz udziela wskazówek, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie opisu 
lokalnych atrakcji turystycznych 
umieszczonego na blogu, w którym 
wyraża swoje opinie i upodobania, 
zachęca do odwiedzenia opisywanych 
miejsc oraz udziela wskazówek, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń z łatwością udziela rad w 
oparciu o informacje uzyskane z 
przeczytanego tekstu, pisze 
wiadomość dotyczącą informacji z 
przeczytanego tekstu, stosuje 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 

Uczeń z na ogół poprawnie udziela rad 
w oparciu o informacje uzyskane z 
przeczytanego tekstu, pisze wiadomość 
dotyczącą informacji z przeczytanego 
tekstu, w większości stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając błędy 
niezakłócające komunikacji.  

Uczeń z trudnością udziela rad w 
oparciu o informacje uzyskane z 
przeczytanego tekstu, pisze wiadomość 
dotyczącą informacji z przeczytanego 
tekstu, stosuje ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając dość liczne błędy niekiedy 
zakłócające komunikację.  

Uczeń nieudolnie udziela rad w oparciu o 
informacje uzyskane z przeczytanego 
tekstu, pisze wiadomość dotyczącą 
informacji z przeczytanego tekstu, stosuje 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy zakłócające komunikację.  
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niezakłócające komunikacji. 

 

   

UNIT 7 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 7 (w tym 
m.in. słownictwo dotyczące prac 
domowych, warunków pracy i 
zatrudnienia, wydarzeń i zjawisk 
społecznych, organizacji społecznych i 
międzynarodowych, spójniki 
wyrażające kontrast, wyrażenia 
związane z proponowaniem, 
przedstawianiem opinii i ich 
uzasadnianiem); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie relacjonuje wypowiedzi 
innych osób stosując zasady mowy 
zależnej, właściwie używa 
czasowników say i tell, zaimków, 
określeń czasu i miejsca w mowie 
zależnej, właściwie stosuje konstrukcje 
have/get something done. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 7 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące prac domowych, warunków 
pracy i zatrudnienia, wydarzeń i zjawisk 
społecznych, organizacji społecznych i 
międzynarodowych, spójniki wyrażające 
kontrast, wyrażenia związane z 
proponowaniem, przedstawianiem opinii 
i ich uzasadnianiem); na ogół poprawnie 
relacjonuje wypowiedzi innych osób 
stosując zasady mowy zależnej, używa 
czasowników say i tell, zaimków, 
określeń czasu i miejsca w mowie 
zależnej, stosuje konstrukcje have/get 
something done, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 7 
(w tym m.in. słownictwo dotyczące prac 
domowych, warunków pracy i 
zatrudnienia, wydarzeń i zjawisk 
społecznych, organizacji społecznych i 
międzynarodowych, spójniki wyrażające 
kontrast, wyrażenia związane z 
proponowaniem, przedstawianiem opinii 
i ich uzasadnianiem); nie zawsze 
poprawnie relacjonuje wypowiedzi 
innych osób stosując zasady mowy 
zależnej, używa czasowników say i tell, 
zaimków, określeń czasu i miejsca w 
mowie zależnej stosuje konstrukcje 
have/get something done, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 7 (w tym m.in. słownictwo 
dotyczące prac domowych, warunków 
pracy i zatrudnienia, wydarzeń i zjawisk 
społecznych, organizacji społecznych i 
międzynarodowych, spójniki wyrażające 
kontrast, wyrażenia związane z 
proponowaniem, przedstawianiem opinii i 
ich uzasadnianiem); popełnia bardzo 
liczne błędy w stosowaniu zasad mowy 
zależnej używa czasowników say i tell, 
zaimków, określeń czasu i miejsca w 
mowie zależnej, stosuje konstrukcje 
have/get something done, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń bezbłędnie znajduje w tekście 
informacje dotyczące społeczności 
żyjących w odległych, odizolowanych 
miejscach, wskazuje powody jakie 
kierują nadawcą tekstu, rozróżnia 
rodzaje komunikacji, potrafi odróżniać 
fakty od opinii, rozpoznaje nastawienie 
osób wypowiadających się i rozumie 
znaczenia przenośne, odpowiada na 
pytania nie popełniając większych 
błędów, uzupełnia zdania i notatki 
streszczające wysłuchane nagrania.  

 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące społeczności żyjących w 
odległych, odizolowanych miejscach, na 
ogół poprawnie wskazuje powody jakie 
kierują nadawcą tekstu, rozróżnia 
rodzaje komunikację, odróżnia fakty od 
opinii, w większości z łatwością 
rozpoznaje nastawienie osób 
wypowiadających się i rozumie 
znaczenia przenośne; nie zawsze 
poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia zdania i notatki streszczające 
wysłuchane nagrania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
społeczności żyjących w odległych, 
odizolowanych miejscach, często nie 
wskazuje powodów jakie kierują 
nadawcą tekstu, nie rozróżnia rodzajów 
komunikacji, nie zawsze trafnie odróżnia 
fakty od opinii, rozpoznaje nastawienie 
osób wypowiadających się i rozumie 
znaczenia przenośne; odpowiada na 
pytania, uzupełnia zdania i notatki 
streszczające wysłuchane nagrania 
popełniając dość liczne błędy. 

 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące społeczności 
żyjących w odległych, odizolowanych 
miejscach, bardzo często nie wskazuje 
powodów jakie kierują nadawcą tekstu, 
nie rozróżnia rodzajów komunikacji, z 
trudem odróżnia fakty od opinii, 
rozpoznaje nastawienie osób 
wypowiadających się i rozumie znaczenia 
przenośne; odpowiada na pytania, 
uzupełnia zdania i notatki streszczające 
wysłuchane nagrania popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach opisujących 
działania młodych wolontariuszy na 
rzecz osób potrzebujących pomocy, 
dobiera zdania odpowiadające 
wybranym tekstom, uzupełnia luki w 
wiadomości mailowej informacjami 
zawartymi w tekstach, przypisuje 
materiały wizualne odpowiadające 
treści tekstów, odpowiada na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach opisujących działania młodych 
wolontariuszy na rzecz osób 
potrzebujących pomocy, dobiera zdania 
odpowiadające wybranym tekstom, 
uzupełnia luki w wiadomości mailowej 
informacjami zawartymi w tekstach, 
przypisuje materiały wizualne 
odpowiadające treści tekstów, 
odpowiada na pytania, popełniając 
nieliczne błędy.  

 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
opisujących działania młodych 
wolontariuszy na rzecz osób 
potrzebujących pomocy, dobiera zdania 
odpowiadające wybranym tekstom, 
uzupełnia luki w wiadomości mailowej 
informacjami zawartymi w tekstach, 
przypisuje materiały wizualne 
odpowiadające treści tekstów, 
odpowiada na pytania, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach opisujących 
działania młodych wolontariuszy na rzecz 
osób potrzebujących pomocy, dobiera 
zdania odpowiadające wybranym 
tekstom, uzupełnia luki w wiadomości 
mailowej informacjami zawartymi w 
tekstach, przypisuje materiały wizualne 
odpowiadające treści tekstów, odpowiada 
na pytania, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia opinię na temat różnych 
form zbierania pieniędzy na cele 
charytatywne, dokonuje wyboru 
najlepszego sposobu, przedstawia 
swoje opinię na temat wskazanych 
zagadnień, stosując szeroki zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy, 
niezakłócające komunikacji.  

Uczeń wyraża i uzasadnia opinię na 
temat różnych form zbierania pieniędzy 
na cele charytatywne, dokonuje wyboru 
najlepszego sposobu, przedstawia 
swoje opinię na temat wskazanych 
zagadnień, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację. 

Uczeń wyraża i uzasadnia opinię na 
temat różnych form zbierania pieniędzy 
na cele charytatywne, dokonuje wyboru 
najlepszego sposobu, przedstawia swoje 
opinię na temat wskazanych zagadnień, 
stosując ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację.  

Uczeń wyraża i uzasadnia opinię na 
temat różnych form zbierania pieniędzy 
na cele charytatywne, dokonuje wyboru 
najlepszego sposobu, przedstawia swoje 
opinię na temat wskazanych zagadnień, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację.  

Reagowanie ustne  Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę, w której zachęca innych 
uczniów do udziału w rozmowie i 
prowadzi ją wg ustalonego porządku, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz 
prosi o opinie innych osób; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę, w której 
zachęca innych uczniów do udziału w 
rozmowie i prowadzi ją wg ustalonego 
porządku, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie oraz prosi o opinie innych osób; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z trudnością prowadzi rozmowę, 
w której zachęca innych uczniów do 
udziału w rozmowie i prowadzi ją wg 
ustalonego porządku, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie oraz prosi o 
opinie innych osób; popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę, w 
której zachęca innych uczniów do udziału 
w rozmowie i prowadzi ją wg ustalonego 
porządku, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie oraz prosi o opinie innych osób; 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
list formalny 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
formalnego, w którym wyraża swoją 
opinię na temat wykorzystywania 
opakowań plastikowych przez lokalny 
supermarket, opisuje skutki takiej 
polityki i domaga się wprowadzenia 
rozwiązań przyjaznych dla środowiska 
naturalnego udzielając wskazówek 
dotyczących pakowania produktów, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
formalnego, w którym wyraża swoją 
opinię na temat wykorzystywania 
opakowań plastikowych przez lokalny 
supermarket, opisuje skutki takiej polityki 
i domaga się wprowadzenia rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska naturalnego 
udzielając wskazówek dotyczących 
pakowania produktów, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie listu 
formalnego, w którym wyraża swoją 
opinię na temat wykorzystywania 
opakowań plastikowych przez lokalny 
supermarket, opisuje skutki takiej polityki 
i domaga się wprowadzenia rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska naturalnego 
udzielając wskazówek dotyczących 
pakowania produktów, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie w formie 
listu formalnego, w którym wyraża swoją 
opinię na temat wykorzystywania 
opakowań plastikowych przez lokalny 
supermarket, opisuje skutki takiej polityki i 
domaga się wprowadzenia rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska naturalnego 
udzielając wskazówek dotyczących 
pakowania produktów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, pisze 
wiadomość e-mail na omówiony przez 
uczniów temat, uzupełnia luki w 
zdaniach informacjami uzyskanymi z 
wysłuchanej rozmowy, stosuje 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji. 

 

Uczeń na ogół poprawnie parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, pisze 
wiadomość e-mail na omówiony przez 
uczniów temat, uzupełnia luki w 
zdaniach informacjami uzyskanymi z 
wysłuchanej rozmowy, stosuje dosyć 
urozmaicony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
błędy niezakłócające komunikacji. 

 

Uczeń z trudem parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, pisze 
wiadomość e-mail na omówiony przez 
uczniów temat, uzupełnia luki w 
zdaniach informacjami uzyskanymi z 
wysłuchanej rozmowy, stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
niekiedy zakłócające komunikację.  

 

Uczeń z dużym trudem parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, pisze 
wiadomość e-mail na omówiony przez 
uczniów temat, uzupełnia luki w zdaniach 
informacjami uzyskanymi z wysłuchanej 
rozmowy, stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając bardzo liczne 
błędy zakłócające komunikację. 

UNIT 8  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Unit 8 (w tym 
m.in. słownictwo związane z rodzajami 
sklepów, sprzedawaniem i 
kupowaniem, środkami płatniczymi, 
promocją i reklamą, zwroty związane z 
wyrażaniem opinii, dodawaniem 
kolejnych argumentów, polecaniem lub 
odradzaniem, wyrażaniem próśb, 
negocjowaniem, składaniem skarg i 
zażaleń, wyrażaniem 
prawdopodobieństwa, przypuszczeń, 
pewności), bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje zdania podrzędne 
warunkowe typ 3, zdania życzeniowe I 
wish.., if only…, rozpoznaje i właściwie 
stosuje konstrukcje czasownikowe: 
czasownik+bezokolicznik, czasownik + 
imesłów, potrafi poprawnie stosować 
czasowniki złożone rozłączne i 
nierozłączne.  

 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Unit 8 (w tym m.in. słownictwo związane 
z rodzajami sklepów, sprzedawaniem i 
kupowaniem, środkami płatniczymi, 
promocją i reklamą, zwroty związane z 
wyrażaniem opinii, dodawaniem 
kolejnych argumentów, polecaniem lub 
odradzaniem, wyrażaniem próśb, 
negocjowaniem, składaniem skarg i 
zażaleń, wyrażaniem 
prawdopodobieństwa, przypuszczeń, 
pewności); na ogół poprawnie stosuje 
zdania podrzędne warunkowe typ 3, 
zdania życzeniowe I wish.., if only…, 
rozpoznaje i stosuje konstrukcje 
czasownikowe: czasownik + 
bezokolicznik, czasownik + imesłów , 
potrafi stosować czasowniki złożone 
rozłączne i nierozłączne popełniając 
nieliczne błędy. 

. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału Unit 8 
(w tym m.in. słownictwo związane z 
rodzajami sklepów, sprzedawaniem i 
kupowaniem, środkami płatniczymi, 
promocją i reklamą, zwroty związane z 
wyrażaniem opinii, dodawaniem 
kolejnych argumentów, polecaniem lub 
odradzaniem, wyrażaniem próśb, 
negocjowaniem, składaniem skarg i 
zażaleń, wyrażaniem 
prawdopodobieństwa, przypuszczeń, 
pewności); nie zawsze poprawnie 
stosuje zdania podrzędne warunkowe 
typ 3, zdania życzeniowe I wish.., if 
only…, rozpoznaje i z trudem stosuje 
konstrukcje czasownikowe: 
czasownik+bezokolicznik, czasownik + 
imesłów, potrafi stosować czasowniki 
złożone rozłączne i nierozłączne, 
popełniając liczne błędy. 

. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Unit 8 (w tym m.in. słownictwo 
związane z rodzajami sklepów, 
sprzedawaniem i kupowaniem, środkami 
płatniczymi, promocją i reklamą, zwroty 
związane z wyrażaniem opinii, 
dodawaniem kolejnych argumentów, 
polecaniem lub odradzaniem, 
wyrażaniem próśb, negocjowaniem, 
składaniem skarg i zażaleń, wyrażaniem 
prawdopodobieństwa, przypuszczeń, 
pewności); popełnia bardzo liczne błędy 
w stosowaniu zdań podrzędnych 
warunkowych typ 3, zdań życzeniowych I 
wish.., if only…, z trudem rozpoznaje i 
stosuje konstrukcje czasownikowe: 
czasownik+bezokolicznik, czasownik + 
imesłów, stosuje czasowniki złożone 
rozłączne i nierozłączne, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń poprawnie określa główną myśl 
wypowiedzi na temat zakupów, 
znajduje w tekście informacje i 
wyciąga z nich wnioski, uzupełnia 
zdania i notatki streszczające 
wysłuchane nagrania, poprawnie 
dobiera osoby do ich wypowiedzi, 

Uczeń na ogół poprawnie określa 
główną myśl wypowiedzi na temat 
zakupów, znajduje w tekście informacje i 
wyciąga z nich wnioski, uzupełnia 
zdania i notatki streszczające 
wysłuchane nagrania; dobiera osoby do 
ich wypowiedzi i odpowiada na pytania 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi na temat 
zakupów, znajduje w tekście informacje i 
wyciąga z nich wnioski, uzupełnia zdania 
i notatki streszczające wysłuchane 
nagrania; dobiera osoby do ich 
wypowiedzi i odpowiada na pytania 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi na temat zakupów, znajduje 
w tekście informacje i wyciąga z nich 
wnioski, uzupełnia zdania i notatki 
streszczające wysłuchane nagrania; 
dobiera osoby do ich wypowiedzi i 
odpowiada na pytania, popełniając przy 
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poprawnie odpowiada na pytania.  popełniając nieliczne błędy.  popełniając dość liczne błędy. tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach opisujących 
wykorzystanie wiedzy na temat 
potrzeb ludzkich w kampaniach 
reklamowych, z podanych możliwości 
wybiera odpowiedź poprawną, określa 
główną myśl tekstów i poprawnie 
przypisuje im właściwe nagłówki, 
dobiera zdania odpowiadające 
wybranym tekstom, uzupełnia luki w 
wiadomości mailowej informacjami 
zawartymi w tekstach, przypisuje 
materiały wizualne odpowiadające 
treści tekstów, odpowiada na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach opisujących wykorzystanie 
wiedzy na temat potrzeb ludzkich w 
kampaniach reklamowych, z podanych 
możliwości na ogół wybiera odpowiedź 
poprawną, określa główną myśl tekstów 
i przypisuje im właściwe nagłówki, 
dobiera zdania odpowiadające 
wybranym tekstom, uzupełnia luki w 
wiadomości mailowej informacjami 
zawartymi w tekstach, przypisuje 
materiały wizualne odpowiadające treści 
tekstów, odpowiada na pytania, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
opisujących wykorzystanie wiedzy na 
temat potrzeb ludzkich w kampaniach 
reklamowych, z podanych możliwości 
nie zawsze wybiera odpowiedź 
poprawną, określa główną myśl tekstów i 
przypisuje im właściwe nagłówki, 
dobiera zdania odpowiadające 
wybranym tekstom, uzupełnia luki w 
wiadomości mailowej informacjami 
zawartymi w tekstach, przypisuje 
materiały wizualne odpowiadające treści 
tekstów, odpowiada na pytania, 
popełniając dość liczne błędy. 

 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach opisujących 
wykorzystanie wiedzy na temat potrzeb 
ludzkich w kampaniach reklamowych, z 
podanych możliwości nie zawsze wybiera 
odpowiedź poprawną, określa główną 
myśl tekstów i przypisuje im właściwe 
nagłówki, dobiera zdania odpowiadające 
wybranym tekstom, uzupełnia luki w 
wiadomości mailowej informacjami 
zawartymi w tekstach, przypisuje 
materiały wizualne odpowiadające treści 
tekstów, odpowiada na pytania, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie przypuszczeń, 
wątpliwości  

 

Uczeń w sposób płynny opowiada o 
sytuacjach które przebiegły niezgodnie 
z oczekiwaniami, stosując szeroki 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy, niezakłócające 
komunikacji 

Uczeń opowiada o sytuacjach które 
przebiegły niezgodnie z oczekiwaniami, 
stosując zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub zakłócające w 
niewielkim stopniu komunikację. 

Uczeń opowiada o sytuacjach które 
przebiegły niezgodnie z oczekiwaniami, 
stosując ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opowiada o sytuacjach 
które przebiegły niezgodnie z 
oczekiwaniami, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

Reagowanie ustne Uczeń w sposób płynny prowadzi 
proste negocjacje, wyraża prośby, 
przyjmuje je lub odrzuca, opowiada jak 
czułby się w hipotetycznej sytuacji, 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń prowadzi proste negocjacje, 
wyraża prośby, przyjmuje je lub odrzuca, 
opowiada jak czułby się w hipotetycznej 
sytuacji, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń niekiedy z trudem prowadzi 
proste negocjacje, wyraża prośby, 
przyjmuje je lub odrzuca, opowiada jak 
czułby się w hipotetycznej sytuacji, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń z wielkim trudem prowadzi proste 
negocjacje, wyraża prośby, przyjmuje je 
lub odrzuca, opowiada jak czułby się w 
hipotetycznej sytuacji, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka z opinią 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki z opinią, na temat propozycji 
wypłacania miesięcznego 
wynagrodzenia obywatelom 
niezależnie od statusu zatrudnienia, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
z opinią, na temat propozycji wypłacania 
miesięcznego wynagrodzenia 
obywatelom niezależnie od statusu 
zatrudnienia, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
z opinią, na temat propozycji wypłacania 
miesięcznego wynagrodzenia 
obywatelom niezależnie od statusu 
zatrudnienia, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki z 
opinią, na temat propozycji wypłacania 
miesięcznego wynagrodzenia 
obywatelom niezależnie od statusu 
zatrudnienia, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 

mediacja 

 

Uczeń bezbłędnie lub prawie 
bezbłędnie parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, udziela rad w 
oparciu o informacje uzyskane z 
wysłuchanego podcastu oraz 
przeczytanego tekstu, stosuje 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji. 

 

Uczeń poprawnie parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, a ogół trafnie 
udziela rad w oparciu o informacje 
uzyskane z wysłuchanego podcastu 
oraz przeczytanego tekstu, stosuje 
odpowiedni zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające komunikacji.  

 

Uczeń z trudnością parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
udziela rad w oparciu o informacje 
uzyskane z wysłuchanego podcastu 
oraz przeczytanego tekstu, stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając dość liczne 
błędy niekiedy zakłócające komunikację.  

Uczeń z dużą trudnością parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, udziela 
rad w oparciu o informacje uzyskane z 
wysłuchanego podcastu oraz 
przeczytanego tekstu, stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając bardzo liczne 
błędy zakłócające komunikację. 

 

 

 

 

 

  



Life Vision Intermediate Plus (B1+): kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 
 

Life Vision Intermediate Plus – plan 
wynikowy ze szczegółowymi kryteriami 
oceniania 

 

UNIT 1  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z filmem i 
tworzeniem filmów, kolokacje związane 
z odnoszeniem sukcesu w blogowaniu, 
słownictwo związane z książkami i 
twórczością literacką, słownictwo 
związane z kreatywnym myśleniem i 
technikami „burzy mózgów”, słownictwo 
używane w dyskusjach i recenzjach, 
słownictwo związane z uczestnictwem w 
kulturze, twórcami i ich dziełami); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami present simple, 
present continuous, past simple, past 
continuous, present perfect simple, 
present perfect continuous, past perfect 
simple; właściwie akcentuje ważne 
wyrazy w zdaniach; stosuje czasowniki 
statyczne i dynamiczne oraz przymiotniki 
opisujące (descriptive adjectives). 

 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (w tym m.in.: 
słownictwo związane z filmem i 
tworzeniem filmów, kolokacje 
związane z odnoszeniem sukcesu w 
blogowaniu, słownictwo związane z 
książkami i twórczością literacką, 
słownictwo związane z kreatywnym 
myśleniem i technikami „burzy 
mózgów”, słownictwo używane w 
dyskusjach i recenzjach, słownictwo 
związane z uczestnictwem w kulturze, 
twórcami i ich dziełami); na ogół 
poprawnie posługuje czasami present 
simple, present continuous, past 
simple, past continuous, present 
perfect simple, present perfect 
continuous, past perfect simple; na 
ogół właściwie akcentuje ważne 
wyrazy w zdaniach; stosuje czasowniki 
statyczne i dynamiczne oraz 
przymiotniki opisujące (descriptive 
adjectives), popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 1 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z filmem i tworzeniem filmów, 
kolokacje związane z odnoszeniem 
sukcesu w blogowaniu, słownictwo 
związane z książkami i twórczością 
literacką, słownictwo związane z 
kreatywnym myśleniem i technikami 
„burzy mózgów”, słownictwo używane w 
dyskusjach i recenzjach, słownictwo 
związane z uczestnictwem w kulturze, 
twórcami i ich dziełami); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
present simple, present continuous, past 
simple, past continuous, present perfect 
simple, present perfect continuous, past 
perfect simple, nie zawsze właściwie 
akcentuje ważne wyrazy w zdaniach; 
stosuje czasowniki statyczne i 
dynamiczne oraz przymiotniki opisujące 
(descriptive adjectives), popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (w tym m.in.: słownictwo związane 
z filmem i tworzeniem filmów, kolokacje 
związane z odnoszeniem sukcesu w 
blogowaniu, słownictwo związane z 
książkami i twórczością literacką, 
słownictwo związane z kreatywnym 
myśleniem i technikami „burzy mózgów”, 
słownictwo używane w dyskusjach i 
recenzjach, słownictwo związane z 
uczestnictwem w kulturze, twórcami i ich 
dziełami); popełnia bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i zastosowaniu czasów 
present simple, present continuous, past 
simple, past continuous, present perfect 
simple, present perfect continuous, past 
perfect simple; popełnia bardzo liczne 
błędy w akcentowaniu ważnych wyrazów 
w zdaniach; stosuje czasowniki statyczne 
i dynamiczne oraz przymiotniki opisujące 
(descriptive adjectives), popełniając 
bardzo liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa główną myśli 
wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi 
oraz intencje autora wypowiedzi, określa 
kontekst wypowiedzi i znajduje w 
nagraniu informacje na temat tworzenia 
filmów, sukcesu w blogowaniu, dziwnych 
książek, nagrywania filmów telefonami; 
poprawnie odnajduje w wypowiedzi 
wyrażenia dotyczące „burzy mózgów” 

Uczeń/Uczennica określa główną 
myśli wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi oraz intencje autora 
wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi i znajduje w nagraniu 
informacje na temat tworzenia filmów, 
sukcesu w blogowaniu, dziwnych 
książek, nagrywania filmów telefonami 

 popełnia przy tym nieliczne błędy; na 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśli wypowiedzi lub 
fragmentu wypowiedzi oraz intencje 
autora wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi i znajduje w nagraniu 
informacje na temat tworzenia filmów, 
sukcesu w blogowaniu, dziwnych 

książek, nagrywania filmów telefonami  
popełnia przy tym dość liczne błędy; 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśli wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi oraz intencje autora 
wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi 
i znajduje w nagraniu informacje na temat 
tworzenia filmów, sukcesu w blogowaniu, 
dziwnych książek, nagrywania filmów 

telefonami  popełnia przy tym liczne 
błędy; odnajdując w wypowiedzi 
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oraz prowadzenia i podtrzymywania 
dyskusji; poprawnie uzupełnia brakujące 
informacje w tekście na podstawie 
nagrania.  

 

ogół odnajduje w wypowiedzi 
wyrażenia dotyczące „burzy mózgów” 
oraz prowadzenia i podtrzymywania 
dyskusji, zazwyczaj poprawnie 
uzupełnia brakujące informacje w 
tekście na podstawie nagrania.  

odnajdując w wypowiedzi wyrażenia 
dotyczące „burzy mózgów” i 
prowadzenia i podtrzymywania dyskusji, 
popełnia liczne błędy, ma trudności z 
uzupełnieniem brakujących informacji w 
tekście na podstawie nagrania. 

wyrażenia dotyczące „burzy mózgów” 
oraz prowadzenia i podtrzymywania 
dyskusji, popełnia bardzo liczne błędy, z 
trudnością uzupełnia brakujące 
informacje w tekście na podstawie 
nagrania. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących tworzenia filmów, 
pisarzy i blogerów, niezwykłej 
encyklopedii, nagrywania filmów 
telefonami, bycia kreatywnym; 
bezbłędnie uzupełnia luki w zdaniach na 
podstawie przeczytanego opowiadania i 
rozpoznaje w nim kluczowe zdania, 
bezbłędnie dobiera nagłówki do 
akapitów artykułu porównującego 
książkę i film. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących tworzenia 
filmów, pisarzy i blogerów, niezwykłej 
encyklopedii, nagrywania filmów 
telefonami, bycia kreatywnym; na ogół 
poprawnie uzupełnia luki w zdaniach 
na podstawie przeczytanego 
opowiadania i rozpoznaje w nim 
kluczowe zdania, na ogół poprawnie 
dobiera nagłówki do akapitów artykułu 
porównującego książkę i film. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
tworzenia filmów, pisarzy i blogerów, 
niezwykłej encyklopedii, nagrywania 
filmów telefonami, bycia kreatywnym; 
często błędnie uzupełnia luki w zdaniach 
na podstawie przeczytanego 
opowiadania i rozpoznaje w nim 
kluczowe zdania, nie zawsze poprawnie 
dobiera nagłówki do akapitów artykułu 
porównującego książkę i film. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu, 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących tworzenia filmów, pisarzy i 
blogerów, niezwykłej encyklopedii, 
nagrywania filmów telefonami, bycia 
kreatywnym; bardzo często błędnie 
uzupełnia luki w zdaniach na podstawie 
przeczytanego opowiadania i rozpoznaje 
w nim kluczowe zdania, rzadko 
poprawnie dobiera nagłówki do akapitów 
artykułu porównującego książkę i film. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc, rozważanie sytuacji 
hipotetycznej 

Uczeń/Uczennica wymyśla spójną i 
interesującą historię o niezwykłej i mało 
realistycznej sytuacji przedstawionej na 
zdjęciu i rozważa, jak do niej doszło, 
bardzo sprawnie korzysta z różnych 
technik związanych z „burzą mózgów”; 
nie popełnia większych błędów w swojej 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wymyśla historię o 
niezwykłej i mało realistycznej sytuacji 
przedstawionej na zdjęciu i rozważa, 
jak do niej doszło, sprawnie korzysta z 
różnych technik związanych z „burzą 
mózgów”; popełnia błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/ z pewną trudnością wymyśla 
prostą historię o niezwykłej i mało 
realistycznej sytuacji przedstawionej na 
zdjęciu i rozważa, jak do niej doszło, 
stara się korzystać z różnych technik 
związanych z „burzą mózgów”; popełnia 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z dużą trudnością 
wymyśla niespójną historię o niezwykłej i 
mało realistycznej sytuacji przedstawionej 
na zdjęciu i rozważa, jak do niej doszło, 
nie korzysta z technik związanych z 
„burzą mózgów”; popełnia liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów, ustosunkowanie 
się do opinii innych osób 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat cech dobrego filmu czy serialu, 
oglądanych przez siebie filmów i seriali, 
blogów i powodów ich popularności, 
rodzajów interesującego i nudnego 
pisarstwa, znaczenia cytatu, swojej 
kreatywności, porównania książek i 
filmów nakręconych na ich podstawie – 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat cech dobrego 
filmu czy serialu, oglądanych przez 
siebie filmów i seriali, blogów i 
powodów ich popularności, rodzajów 
interesującego i nudnego pisarstwa, 
znaczenia cytatu, swojej kreatywności, 
porównania książek i filmów 
nakręconych na ich podstawie – 
nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat cech dobrego 
filmu czy serialu, oglądanych przez 
siebie filmów i seriali, blogów i powodów 
ich popularności, rodzajów 
interesującego i nudnego pisarstwa, 
znaczenia cytatu, swojej kreatywności, 
porównania książek i filmów 
nakręconych na ich podstawie – 
popełnia dość liczne błędy językowe, 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat cech 
dobrego filmu czy serialu, oglądanych 
przez siebie filmów i seriali, blogów i 
powodów ich popularności, rodzajów 
interesującego i nudnego pisarstwa, 
znaczenia cytatu, swojej kreatywności, 
porównania książek i filmów nakręconych 
na ich podstawie – popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
artykuł publicystyczny z 
elementami recenzji 

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
artykułu publicystycznego na temat 
różnic pomiędzy książkami i filmami oraz 
kończy go rekomendacją preferowanej 
formy twórczości; nie popełnia 
większych błędów i stosuje urozmaicone 
słownictwo oraz przymiotniki opisujące 
fabułę, postacie i wyrażające opinię; 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie artykułu publicystycznego na 
temat różnic pomiędzy książkami i 
filmami oraz kończy go rekomendacją 
preferowanej formy twórczości; 
popełnia niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosuje urozmaicone 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
artykułu publicystycznego na temat 
różnic pomiędzy książkami i filmami oraz 
kończy go rekomendacją preferowanej 
formy twórczości; popełnia błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi, stosuje mało 
urozmaicone słownictwo oraz rzadko 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną wypowiedź pisemną w formie 
artykułu publicystycznego na temat różnic 
pomiędzy książkami i filmami oraz kończy 
go rekomendacją preferowanej formy 
twórczości, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje ubogie 
słownictwo i nie zachowuje właściwej 
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zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

słownictwo oraz przymiotniki opisujące 
fabułę, postacie i wyrażające opinię; 
zachowuje w miarę właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

używa przymiotników opisujących 
fabułę, postacie i wyrażających opinię; 
zachowuje częściowo właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

formy i stylu. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
udziela informacji i prosi o informacje na 
temat nagrywania filmów telefonami, 
najgorszych i najlepszych filmów i seriali, 
czytanych przez siebie blogów, przyczyn 
popularności blogów, zawartości 
encyklopedii, swojej kreatywności, 
czytanych przez siebie książek i 
oglądanych filmów; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje na temat 
nagrywania filmów telefonami, 
najgorszych i najlepszych filmów i 
seriali, czytanych przez siebie blogów, 
przyczyn popularności blogów, 
zawartości encyklopedii, swojej 
kreatywności, czytanych przez siebie 
książek i oglądanych filmów, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje na temat nagrywania 
filmów telefonami, najgorszych i 
najlepszych filmów i seriali, czytanych 
przez siebie blogów, przyczyn 
popularności blogów, zawartości 
encyklopedii, swojej kreatywności, 
czytanych przez siebie książek i 
oglądanych filmów, popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje na temat nagrywania 
filmów telefonami, najgorszych i 
najlepszych filmów i seriali, czytanych 
przez siebie blogów, przyczyn 
popularności blogów, zawartości 
encyklopedii, swojej kreatywności, 
czytanych przez siebie książek i 
oglądanych filmów, popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne – wyrażanie 
swojej opinii i uzasadnianie jej, 
zgadzanie się lub niezgadzanie z 
opiniami innych osób 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia opinię na temat 
rodzaju pisarstwa, które uważa za 
interesujące lub nudne, filmów wartych 
obejrzenia, cech bycia kreatywnym, 
wyższości filmów, książek czy gier 
komputerowych; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
opinię na temat rodzaju pisarstwa, 
które uważa za interesujące lub 
nudne, filmów wartych obejrzenia, 
cech bycia kreatywnym, wyższości 
filmów, książek czy gier 
komputerowych, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
opinię na temat rodzaju pisarstwa, które 
uważa za interesujące lub nudne, filmów 
wartych obejrzenia, cech bycia 
kreatywnym, wyższości filmów, książek 
czy gier komputerowych, popełniając 
liczne błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
opinię na temat rodzaju pisarstwa, które 
uważa za interesujące lub nudne, filmów 
wartych obejrzenia, cech bycia 
kreatywnym, wyższości filmów, książek 
czy gier komputerowych, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne – odgrywanie 
roli: wyrażanie upodobań, pytanie 
o pozwolenie, ostrzeganie, 
instruowanie 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
odgrywa role w rozmowach pomiędzy 
osobą wypożyczającą książki i 
szukającą odpowiedniej lektury zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami oraz 
bibliotekarzem udzielającym 
rekomendacji i określającym zasady 
wypożyczania książek – nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach pomiędzy osobą 
wypożyczającą książki i szukającą 
odpowiedniej lektury zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami oraz 
bibliotekarzem udzielającym 
rekomendacji i określającym zasady 
wypożyczania książek – popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach pomiędzy osobą 
wypożyczającą książki i szukającą 
odpowiedniej lektury zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami oraz bibliotekarzem 
udzielającym rekomendacji i 
określającym zasady wypożyczania 
książek – popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach pomiędzy osobą 
wypożyczającą książki i szukającą 
odpowiedniej lektury zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami oraz bibliotekarzem 
udzielającym rekomendacji i określającym 
zasady wypożyczania książek – 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przedstawianie publicznie 
wcześniej przygotowanego 
materiału  

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację zawierającą wskazówki dla 
nowych blogerów oraz ilustrowany wpis 
na blogu na temat rekwizytów filmowych, 
przedstawia je na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację zawierającą wskazówki 
dla nowych blogerów oraz ilustrowany 
wpis na blogu na temat rekwizytów 
filmowych, przedstawia je na forum 
klasy i bierze udział w dyskusji nad 
innymi prezentacjami, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
przygotowuje prezentację zawierającą 
wskazówki dla nowych blogerów oraz 
ilustrowany wpis na blogu na temat 
rekwizytów filmowych, przedstawia je na 
forum klasy i bierze udział w dyskusji 
nad innymi prezentacjami, popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
przygotowuje prezentację zawierającą 
wskazówki dla nowych blogerów oraz 
ilustrowany wpis na blogu na temat 
rekwizytów filmowych, przedstawia je na 
forum klasy i bierze udział w dyskusji nad 
innymi prezentacjami; prezentacja 
zbudowana jest z trudnych do powiązania 
fragmentów, a popełnione błędy językowe 
w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, Uczeń/Uczennica z pewną trudnością Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
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przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w tym języku, z 
zastosowaniem zmiany stylu lub 
formy tekstu 

i podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując porady na 
podstawie wysłuchanego dialogu, pisząc 
streszczenie przeczytanego artykułu, 
tworząc opowiadanie na podstawie 
zdjęcia; mediacja wyczerpuje temat i jest 
adekwatna do treści i kontekstu. 

streszcza i podsumowuje wypowiedź 
w języku angielskim, przekazując 
porady na podstawie wysłuchanego 
dialogu, pisząc streszczenie 
przeczytanego artykułu, tworząc 
opowiadanie na podstawie zdjęcia; 
mediacja częściowo wyczerpuje temat 
i jest fragmentami nieadekwatna do 
treści i kontekstu. 

parafrazuje, streszcza i podsumowuje 
wypowiedź w języku angielskim, 
przekazując porady na podstawie 
wysłuchanego dialogu, pisząc 
streszczenie przeczytanego artykułu, 
tworząc opowiadanie na podstawie 
zdjęcia; mediacja w niewielkim stopniu 
wyczerpuje temat i jest często 
nieadekwatna do treści i kontekstu. 

streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, przekazując porady na 
podstawie wysłuchanego dialogu, pisząc 
streszczenie przeczytanego artykułu, 
tworząc opowiadanie na podstawie 
zdjęcia; mediacja nie wyczerpuje tematu i 
jest w znacznym stopniu nieadekwatna 
do treści i kontekstu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 2  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z 
elementami krajobrazu i ich cechami 
oraz podróżowaniem, słownictwo 
związane z planowaniem i 
przewidywaniem przyszłych wydarzeń, 
słownictwo związane z ekologią, 
globalnym ociepleniem, katastrofami 
ekologicznymi i ochroną środowiska, 
słownictwo związane z życiem w 
przyszłości, słownictwo związane z 
etyką, dyskusjami i debatami, zwroty i 
wyrażenia używane w rozprawce 
opiniującej, podczas parafrazowania i 
opisywania zdjęć); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje czasownik will, 
konstrukcję be going to, czasy: present 
simple, present continuous, future 
continuous, future perfect oraz zdania 
okolicznikowe czasu; poprawnie używa 
zwrotów łączących: not only..., but 
also..., despite, however oraz zwrotów 
służących do wyrażania przypuszczeń i 
opinii: I think, It seems to me itp.; 
poprawnie rozpoznaje i wymawia wyrazy 
homonimiczne. 

 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (w tym m.in.: 
słownictwo związane z elementami 
krajobrazu i ich cechami oraz 
podróżowaniem, słownictwo związane 
z planowaniem i przewidywaniem 
przyszłych wydarzeń, słownictwo 
związane z ekologią, globalnym 
ociepleniem, katastrofami 
ekologicznymi i ochroną środowiska, 
słownictwo związane z życiem w 
przyszłości, słownictwo związane z 
etyką, dyskusjami i debatami, zwroty i 
wyrażenia używane w rozprawce 
opiniującej, podczas parafrazowania i 
opisywania zdjęć); na ogół poprawnie 
stosuje czasownik will, konstrukcję be 
going to, czasy: present simple, 
present continuous, future continuous, 
future perfect oraz zdania 
okolicznikowe czasu; na ogół 
poprawnie używa zwrotów łączących: 
not only..., but also..., despite, 
however oraz zwrotów służących do 
wyrażania przypuszczeń i opinii: I 
think, It seems to me itp.; rozpoznaje i 
wymawia wyrazy homonimiczne, 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 2 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z elementami krajobrazu i ich 
cechami oraz podróżowaniem, 
słownictwo związane z planowaniem i 
przewidywaniem przyszłych wydarzeń, 
słownictwo związane z ekologią, 
globalnym ociepleniem, katastrofami 
ekologicznymi i ochroną środowiska, 
słownictwo związane z życiem w 
przyszłości, słownictwo związane z 
etyką, dyskusjami i debatami, zwroty i 
wyrażenia używane w rozprawce 
opiniującej, podczas parafrazowania i 
opisywania zdjęć); nie zawsze 
poprawnie stosuje czasownik will, 
konstrukcję be going to, czasy: present 
simple, present continuous, future 
continuous, future perfect oraz zdania 
okolicznikowe czasu; czasami używa 
zwrotów łączących: not only..., but 
also..., despite, however oraz zwrotów 
służących do wyrażania przypuszczeń i 
opinii: I think, It seems to me itp.; 
rozpoznaje i wymawia wyrazy 
homonimiczne, popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (w tym m.in.: słownictwo związane 
z elementami krajobrazu i ich cechami 
oraz podróżowaniem, słownictwo 
związane z planowaniem i 
przewidywaniem przyszłych wydarzeń, 
słownictwo związane z ekologią, 
globalnym ociepleniem, katastrofami 
ekologicznymi i ochroną środowiska, 
słownictwo związane z życiem w 
przyszłości, słownictwo związane z etyką, 
dyskusjami i debatami, zwroty i wyrażenia 
używane w rozprawce opiniującej, 
podczas parafrazowania i opisywania 
zdjęć); popełnia bardzo liczne błędy w 
zastosowaniu czasownika will, konstrukcji 
be going to, czasów: present simple, 
present continuous, future continuous, 
future perfect oraz zdań okolicznikowych 
czasu; rzadko używa zwrotów łączących: 
not only..., but also..., despite, however 
oraz zwrotów służących do wyrażania 
przypuszczeń i opinii: I think, It seems to 
me itp.; rzadko rozpoznaje lub wymawia 
wyrazy homonimiczne. 
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 popełniając nieliczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące elementów krajobrazu i 
podróżowania, życia samotnie w 
namiocie, opisywania zdjęć, wstępu do 
debaty; poprawnie uzupełnia brakujące 
informacje na podstawie treści nagrania 
oraz odpowiada na pytania na podstawie 
wysłuchanego wywiadu z pisarką. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące elementów krajobrazu i 
podróżowania, życia samotnie w 
namiocie, opisywania zdjęć, wstępu do 
debaty, popełniając nieliczne błędy; na 
ogół poprawnie uzupełnia brakujące 
informacje na podstawie treści 
nagrania oraz odpowiada na pytania 
na podstawie wysłuchanego wywiadu 
z pisarką. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
elementów krajobrazu i podróżowania, 
życia samotnie w namiocie, opisywania 
zdjęć, wstępu do debaty; a także 
uzupełnia brakujące informacje na 
podstawie treści nagrania oraz 
odpowiada na pytania na podstawie 
wysłuchanego wywiadu z pisarką, 
popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące elementów 
krajobrazu i podróżowania, życia 
samotnie w namiocie, opisywania zdjęć, 
wstępu do debaty; ma trudności z 
uzupełnianiem brakujących informacji na 
podstawie treści nagrania oraz 
odpowiedziami na pytania na podstawie 
wysłuchanego wywiadu z pisarką; 
popełnia przy tym bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących: 
przypuszczeń w sprawie przyszłości, 
planów i rozkładów; problemów 
związanych z ekologią, środowiskiem 
naturalnym i jego ochroną; wyglądu 
świata w przyszłości; dylematów 
moralnych; turystyki; recenzji filmowej; z 
łatwością określa główną myśl tekstu lub 
fragmentu tekstu, kontekst wypowiedzi 
oraz dobiera podane zdania do 
właściwych luk w tekście. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących: 
przypuszczeń w sprawie przyszłości, 
planów i rozkładów; problemów 
związanych z ekologią, środowiskiem 
naturalnym i jego ochroną; wyglądu 
świata w przyszłości; dylematów 
moralnych; turystyki; recenzji filmowej; 
na ogół poprawnie określa główną 
myśl tekstu lub fragmentu tekstu, 
kontekst wypowiedzi oraz dobiera 
podane zdania do właściwych luk w 
tekście. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących: przypuszczeń w 
sprawie przyszłości, planów i rozkładów; 
problemów związanych z ekologią, 
środowiskiem naturalnym i jego ochroną; 
wyglądu świata w przyszłości; 
dylematów moralnych; turystyki; recenzji 
filmowej; nie zawsze poprawnie określa 
główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu, 
kontekst wypowiedzi lub dobiera podane 
zdania do właściwych luk w tekście. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących: przypuszczeń w sprawie 
przyszłości, planów i rozkładów; 
problemów związanych z ekologią, 
środowiskiem naturalnym i jego ochroną; 
wyglądu świata w przyszłości; dylematów 
moralnych; turystyki; recenzji filmowej, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie określa główną myśl tekstu lub 
fragmentu tekstu, kontekst wypowiedzi 
oraz rzadko dobiera podane zdania do 
właściwych luk w tekście. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, zwierząt, 
przedmiotów, miejsc i zjawisk 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje zdjęcia krajobrazów i kurortów 
turystycznych, zdjęcia ukazujące 
problemy związane ze zmianami 
klimatycznymi, zdjęcie protestujących 
aktywistów, zdjęcia lekcji na dworze i w 
klasie, nie popełniając większych błędów 
i stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia 
krajobrazów i kurortów turystycznych, 
zdjęcia ukazujące problemy związane 
ze zmianami klimatycznymi, zdjęcie 
protestujących aktywistów, zdjęcia 
lekcji na dworze i w klasie, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia 
krajobrazów i kurortów turystycznych, 
zdjęcia ukazujące problemy związane ze 
zmianami klimatycznymi, zdjęcie 
protestujących aktywistów, zdjęcia lekcji 
na dworze i w klasie, stosując mało 
urozmaicone słownictwo i popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie opisuje 
zdjęcia krajobrazów i kurortów 
turystycznych, zdjęcia ukazujące 
problemy związane ze zmianami 
klimatycznymi, zdjęcie protestujących 
aktywistów, zdjęcia lekcji na dworze i w 
klasie, stosując bardzo ograniczoną 
liczbę słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
stawianie tezy, przedstawianie 
argumentów  
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
przedstawia otwarcie debaty na temat 
recyklingu, używając wyrażeń 
porządkujących wypowiedź, 
podkreślających punkt widzenia i 
wprowadzających przykłady, prezentuje 
argumenty w dyskusji, stosując zwroty 
łączące; nie popełnia większych błędów. 

Uczeń/Uczennica przedstawia 
otwarcie debaty na temat recyklingu, 
używając wyrażeń porządkujących 
wypowiedź, podkreślających punkt 
widzenia i wprowadzających 
przykłady, prezentuje argumenty w 
dyskusji, stosując zwroty łączące; 
popełnia błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica przedstawia otwarcie 
debaty na temat recyklingu, używając 
wyrażeń porządkujących wypowiedź, 
podkreślających punkt widzenia i 
wprowadzających przykłady, prezentuje 
argumenty w dyskusji, stosując zwroty 
łączące; popełnia błędy językowe, które 
w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie przedstawia 
otwarcie debaty na temat recyklingu, 
używając wyrażeń porządkujących 
wypowiedź, podkreślających punkt 
widzenia i wprowadzających przykłady, 
prezentuje argumenty w dyskusji, 
stosując zwroty łączące; popełnia liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozważanie sytuacji 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
rozważa przedstawiony dylemat moralny 
i analizuje możliwości jego rozwiązania 

Uczeń/Uczennica rozważa 
przedstawiony dylemat moralny i 
analizuje możliwości jego rozwiązania 

Uczeń/Uczennica rozważa 
przedstawiony dylemat moralny i 
analizuje możliwości jego rozwiązania 

Uczeń/Uczennica nieudolnie rozważa 
przedstawiony dylemat moralny i 
analizuje możliwości jego rozwiązania 
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hipotetycznych  pod kątem pozytywnych i negatywnych 
konsekwencji poszczególnych opcji 
wyboru oraz odnosi się do 
przypuszczalnej decyzji człowieka 
kierującego się zasadami etyki; nie 
popełniają większych błędów i stosuje 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne.  

pod kątem pozytywnych i 
negatywnych konsekwencji 
poszczególnych opcji wyboru oraz 
odnosi się do przypuszczalnej decyzji 
człowieka kierującego się zasadami 
etyki; popełnia niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi i stosuje w 
miarę urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

pod kątem pozytywnych i negatywnych 
konsekwencji poszczególnych opcji 
wyboru oraz odnosi się do 
przypuszczalnej decyzji człowieka 
kierującego się zasadami etyki; stosuje 
mało urozmaicone słownictwo i popełnia 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

pod kątem pozytywnych i negatywnych 
konsekwencji poszczególnych opcji 
wyboru oraz odnosi się do 
przypuszczalnej decyzji człowieka 
kierującego się zasadami etyki; stosuje 
bardzo ograniczoną liczbę słów i wyrażeń 
oraz popełnia liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka opiniująca oraz artykuł 
publicystyczny  

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki opiniującej oraz artykułu 
publicystycznego na tematy związane z 
ochroną środowiska, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie rozprawki opiniującej oraz 
artykułu publicystycznego na tematy 
związane z ochroną środowiska, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki opiniującej oraz artykułu 
publicystycznego na tematy związane z 
ochroną środowiska, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną, zbudowaną z trudnych do 
powiązania fragmentów wypowiedź 
pisemną w formie rozprawki opiniującej 
oraz artykułu publicystycznego na tematy 
związane z ochroną środowiska, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, zapraszanie, 
proponowanie, sugerowanie 
(minidialogi) 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
rozmawia z kolegą/koleżanką na tematy 
związane z marzeniami o podróżach, 
odrabianiem lekcji, niedawnymi 
zajęciami, planowanym przyjęciem 
urodzinowym, poruszaniem się po 
Londynie – nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń/Uczennica rozmawia z 
kolegą/koleżanką na tematy związane 
z marzeniami o podróżach, 
odrabianiem lekcji, niedawnymi 
zajęciami, planowanym przyjęciem 
urodzinowym, poruszaniem się po 
Londynie – popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica rozmawia z 
kolegą/koleżanką na tematy związane z 
marzeniami o podróżach, odrabianiem 
lekcji, niedawnymi zajęciami, 
planowanym przyjęciem urodzinowym, 
poruszaniem się po Londynie – 
popełniając dość liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie rozmawia z 
kolegą/koleżanką na tematy związane z 
marzeniami o podróżach, odrabianiem 
lekcji, niedawnymi zajęciami, planowanym 
przyjęciem urodzinowym, poruszaniem 
się po Londynie – popełniając liczne 
błędy językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie pisemne – 
komentowanie wypowiedzi 
uczestników dyskusji  

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
reaguje pisemnie w formie komentarzy 
pod postami uczestników dyskusji na 
wyobrażonym forum internetowym o 
wakacyjnym wypoczynku, nie 
popełniając błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie komentarzy pod postami 
uczestników dyskusji na wyobrażonym 
forum internetowym o wakacyjnym 
wypoczynku, popełniając nieliczne 
błędy językowe i stosując w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie komentarzy pod postami 
uczestników dyskusji na wyobrażonym 
forum internetowym o wakacyjnym 
wypoczynku, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi, czasami unika 
powtórzeń poprzez użycie zaimków, 
przysłówków i spójników; zachowuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje pisemnie w 
formie komentarzy pod postami 
uczestników dyskusji na wyobrażonym 
forum internetowym o wakacyjnym 
wypoczynku, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie unika 
powtórzeń i nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w tym języku, z 
zastosowaniem zmiany stylu lub 
formy tekstu 

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
i podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, tworząc wiadomość 
tekstową w odpowiedzi na odsłuchaną 
pocztę głosową oraz streszczając 
przeczytany tekst z opisem moralnego 
dylematu; mediacja wyczerpuje temat i 
jest adekwatna do treści i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź 
w języku angielskim, tworząc 
wiadomość tekstową w odpowiedzi na 
odsłuchaną pocztę głosową oraz 
streszczając przeczytany tekst z 
opisem moralnego dylematu; mediacja 
częściowo wyczerpuje temat i jest 
fragmentami nieadekwatna do treści i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza i podsumowuje 
wypowiedź w języku angielskim, tworząc 
wiadomość tekstową w odpowiedzi na 
odsłuchaną pocztę głosową oraz 
streszczając przeczytany tekst z opisem 
moralnego dylematu; mediacja w 
niewielkim stopniu wyczerpuje temat i 
jest często nieadekwatna do treści i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, tworząc wiadomość 
tekstową w odpowiedzi na odsłuchaną 
pocztę głosową oraz streszczając 
przeczytany tekst z opisem moralnego 
dylematu; mediacja nie wyczerpuje 
tematu i jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do treści i kontekstu. 
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Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 3 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (w tym 
m.in.: słownictwo związane ze 
zdrowiem, chorobami, urazami, 
epidemiami oraz udzielaniem pierwszej 
pomocy, słownictwo związane z 
medycyną, historią medycyny, 
leczeniem oraz pomocą medyczną i 
rozmowami w aptece, słownictwo na 
temat emocji i sposobów radzenia sobie 
z nimi, zwroty i wyrażenia stosowane w 
instrukcjach); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się zdaniami w 
trybie rozkazującym i zdaniami 
bezokolicznikowymi celu, pytaniami o 
podmiot i dopełnienie oraz pytaniami 
pośrednimi; poprawnie stosuje zaimki 
pytające, słabe formy wyrazów (weak 
forms), czasowniki złożone (phrasal 
verbs), czasowniki can, can’t, could, 
couldn’t, zwroty be able to do, manage 
to do, succeed in doing. 

 

 

 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (w tym m.in.: 
słownictwo związane ze zdrowiem, 
chorobami, urazami, epidemiami oraz 
udzielaniem pierwszej pomocy, 
słownictwo związane z medycyną, 
historią medycyny, leczeniem oraz 
pomocą medyczną i rozmowami w 
aptece, słownictwo na temat emocji i 
sposobów radzenia sobie z nimi, 
zwroty i wyrażenia stosowane w 
instrukcjach); na ogół poprawnie 
posługuje się zdaniami w trybie 
rozkazującym i zdaniami 
bezokolicznikowymi celu, pytaniami o 
podmiot i dopełnienie oraz pytaniami 
pośrednimi; stosuje zaimki pytające, 
słabe formy wyrazów (weak forms), 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
czasowniki can, can’t, could, couldn’t, 
zwroty be able to do, manage to do, 
succeed in doing, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 3 (w tym m.in.: słownictwo 
związane ze zdrowiem, chorobami, 
urazami, epidemiami oraz udzielaniem 
pierwszej pomocy, słownictwo związane 
z medycyną, historią medycyny, 
leczeniem oraz pomocą medyczną i 
rozmowami w aptece, słownictwo na 
temat emocji i sposobów radzenia sobie 
z nimi, zwroty i wyrażenia stosowane w 
instrukcjach); nie zawsze poprawnie 
posługuje się zdaniami w trybie 
rozkazującym i zdaniami 
bezokolicznikowymi celu, pytaniami o 
podmiot i dopełnienie oraz pytaniami 
pośrednimi; stosuje zaimki pytające, 
słabe formy wyrazów (weak forms), 
czasowniki złożone (phrasal verbs), 
czasowniki can, can’t, could, couldn’t, 
zwroty be able to do, manage to do, 
succeed in doing, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (w tym m.in.: słownictwo związane 
ze zdrowiem, chorobami, urazami, 
epidemiami oraz udzielaniem pierwszej 
pomocy, słownictwo związane z 
medycyną, historią medycyny, leczeniem 
oraz pomocą medyczną i rozmowami w 
aptece, słownictwo na temat emocji i 
sposobów radzenia sobie z nimi, zwroty i 
wyrażenia stosowane w instrukcjach); 
popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji 
i zastosowaniu zdań w trybie 
rozkazującym i zdań bezokolicznikowych 
celu, pytań o podmiot i dopełnienie oraz 
pytań pośrednich; stosuje zaimki 
pytające, słabe formy wyrazów (weak 
forms), czasowniki złożone (phrasal 
verbs), czasowniki can, can’t, could, 
couldn’t, zwroty be able to do, manage to 
do, succeed in doing, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 
 

 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl i 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
chorób, urazów, lekarstw i leczenia, 
osiągnięć medycyny, radzenia sobie z 
emocjami, wyciąga wnioski z 
wypowiedzi na temat zdrowego stylu 
życia, określa intencje, nastawienie i 
postawę autora wypowiedzi o trudnej 
emocjonalnie sytuacji, nie popełniając 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
i kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
chorób, urazów, lekarstw i leczenia, 
osiągnięć medycyny, radzenia sobie z 
emocjami, wyciąga wnioski z 
wypowiedzi na temat zdrowego stylu 
życia, określa intencje, nastawienie i 
postawę autora wypowiedzi o trudnej 
emocjonalnie sytuacji, popełniając 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl i kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące chorób, urazów, 
lekarstw i leczenia, osiągnięć medycyny, 
radzenia sobie z emocjami, wyciąga 
wnioski z wypowiedzi na temat 
zdrowego stylu życia, określa intencje, 
nastawienie i postawę autora 
wypowiedzi o trudnej emocjonalnie 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl i kontekst wypowiedzi oraz 
znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące chorób, urazów, lekarstw i 
leczenia, osiągnięć medycyny, radzenia 
sobie z emocjami, wyciąga wnioski z 
wypowiedzi na temat zdrowego stylu 
życia, określa intencje, nastawienie i 
postawę autora wypowiedzi o trudnej 
emocjonalnie sytuacji; popełnia przy tym 
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większych błędów. nieliczne błędy. sytuacji, popełniając dość liczne błędy. bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
tradycyjnych sposobów leczenia, 
medycyny w XIX w. i obecnie, wpływu 
emocji na zdrowie; poprawnie wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście o udzielaniu 
pierwszej pomocy; z łatwością 
porządkuje chronologicznie informacje 
na temat historii epidemii na podstawie 
przeczytanego tekstu oraz układa 
ilustracje w kolejności zgodnie z treścią 
artykułu; efektywnie stosuje strategię 
radzenia sobie z nieznanymi wyrazami w 
tekście popularnonaukowym i literackim. 

 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
tradycyjnych sposobów leczenia, 
medycyny w XIX w. i obecnie, wpływu 
emocji na zdrowie, na ogół poprawnie 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekście o 
udzielaniu pierwszej pomocy; na ogół 
poprawnie porządkuje chronologicznie 
informacje na temat historii epidemii 
na podstawie przeczytanego tekstu 
oraz układa ilustracje w kolejności 
zgodnie z treścią artykułu; stosuje 
strategię radzenia sobie z nieznanymi 
wyrazami w tekście 
popularnonaukowym i literackim. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących tradycyjnych 
sposobów leczenia, medycyny w XIX w. 
i obecnie, wpływu emocji na zdrowie, 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście o udzielaniu 
pierwszej pomocy, popełniając liczne 
błędy; nie zawsze poprawnie porządkuje 
chronologicznie informacje na temat 
historii epidemii na podstawie 
przeczytanego tekstu oraz układa 
ilustracje w kolejności zgodnie z treścią 
artykułu; bardzo rzadko stosuje strategię 
radzenia sobie z nieznanymi wyrazami w 
tekście popularnonaukowym i literackim. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących tradycyjnych sposobów 
leczenia, medycyny w XIX w. i obecnie, 
wpływu emocji na zdrowie, z trudnością 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście o udzielaniu 
pierwszej pomocy; z trudnością 
porządkuje chronologicznie informacje na 
temat historii epidemii na podstawie 
przeczytanego tekstu oraz układa 
ilustracje w kolejności zgodnie z treścią 
artykułu; nieudolnie radzi sobie z 
nieznanymi wyrazami w tekście 
popularnonaukowym i literackim. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wypowiedz na podstawie 
materiału stymulującego i 
odpowiedzi na dwa pytania 
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje jedno z trzech zdjęć, zgodnie ze 
swoim wyborem sposobu leczenia 
właściwego dla opisanej sytuacji, i 
uzasadnia ten wybór oraz przedstawia 
przyczyny odrzucenia pozostałych 
propozycji; podczas wypowiedzi nie 
potrzebuje lub rzadko potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń/Uczennica opisuje jedno z 
trzech zdjęć, zgodnie ze swoim 
wyborem sposobu leczenia 
właściwego dla opisanej sytuacji, i 
uzasadnia ten wybór oraz przedstawia 
przyczyny odrzucenia pozostałych 
propozycji; popełnia błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, podczas wypowiedzi 
czasami potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń/Uczennica opisuje jedno z trzech 
zdjęć, zgodnie ze swoim wyborem 
sposobu leczenia właściwego dla 
opisanej sytuacji, i uzasadnia ten wybór 
oraz przedstawia przyczyny odrzucenia 
pozostałych propozycji; popełnia błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, podczas wypowiedzi często 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie opisuje 
jedno z trzech zdjęć, zgodnie ze swoim 
wyborem sposobu leczenia właściwego 
dla opisanej sytuacji, i uzasadnia ten 
wybór oraz przedstawia przyczyny 
odrzucenia pozostałych propozycji; 
popełnia liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, podczas 
wypowiedzi potrzebuje bardzo dużej 
pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i opisywanie uczuć i 
emocji 
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
nazywa i opisuje uczucia i emocje 
towarzyszące przedstawionej sytuacji i 
uzasadnia, dlaczego 
odczuwałaby/odczuwałaby takie emocje 
i jak by sobie z nimi radził/radziła; 
stosuje różnorodne słownictwo i nie 
popełnia większych błędów. 

Uczeń/Uczennica nazywa i opisuje 
uczucia i emocje towarzyszące 
przedstawionej sytuacji i uzasadnia, 
dlaczego odczuwałaby/odczuwałaby 
takie emocje i jak by sobie z nimi 
radził/radziła; stosuje w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełnia 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nazywa i opisuje 
uczucia i emocje towarzyszące 
przedstawionej sytuacji i uzasadnia, 
dlaczego odczuwałaby/odczuwałaby 
takie emocje i jak by sobie z nimi 
radził/radziła; stosuje mało urozmaicone 
słownictwo i popełnia błędy językowe w 
pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nazywa i opisuje 
uczucia i emocje towarzyszące 
przedstawionej sytuacji i uzasadnia, 
dlaczego odczuwałaby/odczuwałaby takie 
emocje i jak by sobie z nimi radził/radziła; 
stosuje bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń oraz popełnia liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
artykuł publicystyczny z 
elementami instrukcji  

 

Uczeń/Uczennica gromadzi informacje i 
tworzy przejrzysty i logiczny artykuł na 
temat tradycyjnego środka medycznego 
z opisem instrukcji jego przygotowania i 
sposobu zażywania; uwzględnia 
właściwą formę i styl wypowiedzi oraz 

Uczeń/Uczennica gromadzi informacje 
i tworzy w miarę przejrzysty i logiczny 
artykuł na temat tradycyjnego środka 
medycznego z opisem instrukcji jego 
przygotowania i sposobu zażywania; 
uwzględnia w miarę właściwą formę i 

Uczeń/Uczennica gromadzi informacje i 
tworzy mało przejrzysty i logiczny artykuł 
na temat tradycyjnego środka 
medycznego z opisem instrukcji jego 
przygotowania i sposobu zażywania; 
stosuje częściowo właściwą formę i styl 

Uczeń/Uczennica gromadzi informacje i 
tworzy chaotyczny i nielogiczny artykuł na 
temat tradycyjnego środka medycznego z 
opisem instrukcji jego przygotowania i 
sposobu zażywania; nie uwzględnia 
budowy wypowiedzi i charakterystycznych 
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stosuje urozmaicone słownictwo, a 
zwłaszcza zwroty wskazujące na 
kolejność i/lub równoczesność 
wykonywanych czynności, jak również 
sprawnie używa trybu rozkazującego, 
nie popełniając większych błędów. 

styl wypowiedzi oraz stosuje dość 
urozmaicone słownictwo i zwroty 
wskazujące na kolejność i/lub 
równoczesność wykonywanych 
czynności, używa trybu 
rozkazującego; popełnia niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

wypowiedzi, używa niewielu zwrotów 
wskazujących na kolejność i/lub 
równoczesność wykonywanych 
czynności, rzadko używa trybu 
rozkazującego; popełnia błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi,. 

zwrotów wskazujących na kolejność i/lub 
równoczesność wykonywanych 
czynności, nie używa trybu 
rozkazującego; popełnia błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi. 

  

Reagowanie ustne – odgrywanie 
roli: proszenie o radę i udzielanie 
rady, instruowanie 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
odgrywa role w rozmowach pomiędzy 
klientem apteki szukającym pomocy z 
powodu złego samopoczucia i 
farmaceutą wypytującym o dolegliwości i 
udzielającym porady – nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach pomiędzy klientem apteki 
szukającym pomocy z powodu złego 
samopoczucia i farmaceutą 
wypytującym o dolegliwości i 
udzielającym porady – popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach pomiędzy klientem apteki 
szukającym pomocy z powodu złego 
samopoczucia i farmaceutą 
wypytującym o dolegliwości i 
udzielającym porady – popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach pomiędzy klientem apteki 
szukającym pomocy z powodu złego 
samopoczucia i farmaceutą wypytującym 
o dolegliwości i udzielającym porady – 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji i wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
udziela informacji i prosi o informacje na 
tematy związane ze zdrowiem i 
chorobami oraz pierwszą pomocą, 
sposobami postępowania rodziny w 
przypadku konkretnych chorób i urazów 
oraz tradycyjnymi środkami leczniczymi, 
zdrowym trybem życia, postępem 
medycyny, pandemią Covid-19; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje na tematy związane 
ze zdrowiem i chorobami oraz 
pierwszą pomocą, sposobami 
postępowania rodziny w przypadku 
konkretnych chorób i urazów oraz 
tradycyjnymi środkami leczniczymi, 
zdrowym trybem życia, postępem 
medycyny, pandemią Covid-19 – 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica udziela informacji i 
prosi o informacje na tematy związane 
ze zdrowiem i chorobami oraz pierwszą 
pomocą, sposobami postępowania 
rodziny w przypadku konkretnych chorób 
i urazów oraz tradycyjnymi środkami 
leczniczymi, zdrowym trybem życia, 
postępem medycyny, pandemią Covid-
19 – popełniając liczne błędy językowe, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie udziela 
informacji i prosi o informacje na tematy 
związane ze zdrowiem i chorobami oraz 
pierwszą pomocą, sposobami 
postępowania rodziny w przypadku 
konkretnych chorób i urazów oraz 
tradycyjnymi środkami leczniczymi, 
zdrowym trybem życia, postępem 
medycyny, pandemią Covid-19 – 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim z stosowaniem zmian 
stylu lub formy tekstu 

Uczeń/Uczennica streszcza i parafrazuje 
wypowiedź w języku angielskim, 
przekazując pisemnie informacje 
uzyskane na podstawie wysłuchanego 
podkastu o osiągnięciach medycyny; 
wykorzystuje podane szeregi wyrazowe 
oraz zwroty odnoszące się do 
umiejętności i możliwości; mediacja jest 
adekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół streszcza i 
parafrazuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując pisemnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego podkastu o 
osiągnięciach medycyny; wykorzystuje 
większość podanych szeregów 
wyrazowych oraz na ogół stosuje 
zwroty odnoszące się do umiejętności 
i możliwości; mediacja jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
streszcza i parafrazuje wypowiedź w 
języku angielskim, przekazując pisemnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego podkastu o osiągnięciach 
medycyny; rzadko wykorzystuje podane 
szeregi wyrazowe oraz zwroty 
odnoszące się do umiejętności i 
możliwości; mediacja jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
liczne błędy językowe zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie streszcza i 
parafrazuje wypowiedź w języku 
angielskim, przekazując pisemnie 
informacje uzyskane na podstawie 
wysłuchanego podkastu o osiągnięciach 
medycyny, nie korzysta z podanych 
szeregów wyrazowych oraz zwrotów 
odnoszących się do umiejętności i 
możliwości; mediacja jest w znacznym 
stopniu nieadekwatna do tematu i 
kontekstu, bardzo liczne błędy językowe 
w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku polskim 
informacji sformułowanych w 
języku angielskim z stosowaniem 
zmian stylu lub formy tekstu 

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
pisemnie i podsumowuje po polsku 
wysłuchaną prezentację w języku 
angielskim na temat radzenia sobie z 
emocjami, mediacja wyczerpuje temat i 
jest adekwatna do treści i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza ustnie i podsumowuje po 
polsku wysłuchaną prezentację w 
języku angielskim na temat radzenia 
sobie z emocjami, mediacja częściowo 
wyczerpuje temat i jest fragmentami 
nieadekwatna do treści i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza ustnie i 
podsumowuje po polsku wysłuchaną 
prezentację w języku angielskim na 
temat radzenia sobie z emocjami, 
mediacja w niewielkim stopniu 
wyczerpuje temat i jest często 
nieadekwatna do treści i kontekstu.  

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza ustnie i podsumowuje po 
polsku wysłuchaną prezentację w języku 
angielskim na temat radzenia sobie z 
emocjami, mediacja nie wyczerpuje 
tematu i jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do treści i kontekstu. 
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Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim: słowotwórstwo, 
gramatykalizacja, zadanie z 
lukami, transformacje  

Uczeń/Uczennica z łatwością uzupełnia 
luki w tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; uzupełnia tekst 
właściwymi formami podanych wyrazów; 
uzupełnia luki w tekście; uzupełnia 
zdania, zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych – przetwarzanie jest 
poprawnie gramatycznie i ortograficznie, 
a powstałe zdania i teksty spójne i 
logiczne.  

Uczeń/Uczennica uzupełnia luki w 
tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; uzupełnia 
tekst właściwymi formami podanych 
wyrazów; uzupełnia luki w tekście; 
uzupełnia zdania, zachowując 
znaczenie zdań wyjściowych – 
przetwarzanie jest na ogół poprawnie 
gramatycznie i ortograficznie, a 
powstałe zdania i teksty są zazwyczaj 
spójne i logiczne. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
uzupełnia luki w tekście wyrazami 
utworzonymi od podanych w nawiasach; 
uzupełnia tekst właściwymi formami 
podanych wyrazów; uzupełnia luki w 
tekście; uzupełnia zdania, zachowując 
znaczenie zdań wyjściowych – 
przetwarzanie jest częściowo 
niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są często niespójne i nielogiczne. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie uzupełnia 
luki w tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; uzupełnia tekst 
właściwymi formami podanych wyrazów; 
uzupełnia luki w tekście; uzupełnia 
zdania, zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych – przetwarzanie jest w 
znacznym stopniu niepoprawne 
gramatycznie i ortograficznie, a powstałe 
zdania i teksty są niespójne i nielogiczne. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 4  
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z cechami 
charakteru i osobowością oraz testami 
osobowości, nazwy członków rodziny i 
słownictwo związane z relacjami 
rodzinnymi, słownictwo używane w 
opisach zdjęć, słownictwo związane z 
prowadzeniem rozmów w stresujących 
sytuacjach, zwroty używane w 
gratulacjach i życzeniach, zwroty 
wprowadzające przykłady, zwroty 
łączące, uogólniające i wprowadzające 
opinie); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje mowę zależną i 
używa przysłówków modyfikujących, 
bezbłędnie wymawia wyrazy z głoskami 
/ɔ:/ oraz /əʊ/. 

 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (w tym m.in.: 
słownictwo związane z cechami 
charakteru i osobowością oraz testami 
osobowości, nazwy członków rodziny i 
słownictwo związane z relacjami 
rodzinnymi, słownictwo używane w 
opisach zdjęć, słownictwo związane z 
prowadzeniem rozmów w stresujących 
sytuacjach, zwroty używane w 
gratulacjach i życzeniach, zwroty 
wprowadzające przykłady, zwroty 
łączące, uogólniające i wprowadzające 
opinie); na ogół poprawnie stosuje 
mowę zależną i używa przysłówków 
modyfikujących, wymawia wyrazy z 
głoskami /ɔ:/ oraz /əʊ/, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 4 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z cechami charakteru i 
osobowością oraz testami osobowości, 
nazwy członków rodziny i słownictwo 
związane z relacjami rodzinnymi, 
słownictwo używane w opisach zdjęć, 
słownictwo związane z prowadzeniem 
rozmów w stresujących sytuacjach, 
zwroty używane w gratulacjach i 
życzeniach, zwroty wprowadzające 
przykłady, zwroty łączące, uogólniające i 
wprowadzające opinie); nie zawsze 
poprawnie stosuje mowę zależną i 
używa przysłówków modyfikujących, 
wymawia wyrazy z głoskami /ɔ:/ oraz 
/əʊ/, popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (w tym m.in.: słownictwo związane 
z cechami charakteru i osobowością oraz 
testami osobowości, nazwy członków 
rodziny i słownictwo związane z relacjami 
rodzinnymi, słownictwo używane w 
opisach zdjęć, słownictwo związane z 
prowadzeniem rozmów w stresujących 
sytuacjach, zwroty używane w 
gratulacjach i życzeniach, zwroty 
wprowadzające przykłady, zwroty 
łączące, uogólniające i wprowadzające 
opinie); popełnia bardzo liczne błędy w 
zastosowaniu mowy zależnej i 
przysłówków modyfikujących, bardzo 
rzadko poprawnie wymawia wyrazy z 
głoskami /ɔ:/ oraz /əʊ/. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące czyjegoś 
charakteru i osobowości, uroczystości 
rodzinnych, opisów osób, wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 

Uczeń/Uczennica znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
czyjegoś charakteru i osobowości, 
uroczystości rodzinnych, opisów osób, 
wyciąga wnioski wynikające z 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące czyjegoś charakteru i 
osobowości, uroczystości rodzinnych, 
opisów osób, wyciąga wnioski 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
czyjegoś charakteru i osobowości, 
uroczystości rodzinnych, opisów osób, 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
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zawartych we wiadomościach 
głosowych, dopasowuje rozmówców do 
wypowiedzi na temat testów osobowości 
i wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
w wypowiedziach, wybiera właściwą 
odpowiedź spośród podanych opcji; nie 
popełnia większych błędów. 

informacji zawartych we 
wiadomościach głosowych, 
dopasowuje rozmówców do 
wypowiedzi na temat testów 
osobowości i wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe w 
wypowiedziach, wybiera właściwą 
odpowiedź spośród podanych opcji; 
popełnia nieliczne błędy. 

wynikające z informacji zawartych we 
wiadomościach głosowych, dopasowuje 
rozmówców do wypowiedzi na temat 
testów osobowości i wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe w wypowiedziach, 
wybiera właściwą odpowiedź spośród 
podanych opcji; popełnia dość liczne 
błędy. 

zawartych we wiadomościach głosowych, 
dopasowuje rozmówców do wypowiedzi 
na temat testów osobowości i wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe w 
wypowiedziach, wybiera właściwą 
odpowiedź spośród podanych opcji; 
popełnia przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
charakteru i zachowania członków 
rodziny, artykułu o wywieraniu dobrego 
wrażenia, rozprawki na temat 
oddziaływania influencerów; z łatwością 
określa intencje autorów wiadomości 
tekstowych, kontekst wpisu na blogu, 
kolejność wydarzeń w tekstach; 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, nie 
popełnia większych błędów przy 
dobieraniu zdań do luk w tekście oraz 
dobieraniu nagłówków do akapitów. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
charakteru i zachowania członków 
rodziny, artykułu o wywieraniu 
dobrego wrażenia, rozprawki na temat 
oddziaływania influencerów; określa 
intencje autorów wiadomości 
tekstowych, kontekst wpisu na blogu, 
kolejność wydarzeń w tekstach; na 
ogół rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia pewne błędy przy dobieraniu 
zdań do luk w tekście oraz dobieraniu 
nagłówków do akapitów. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących charakteru i 
zachowania członków rodziny, artykułu o 
wywieraniu dobrego wrażenia, rozprawki 
na temat oddziaływania influencerów; z 
pewną trudnością określa intencje 
autorów wiadomości tekstowych, 
kontekst wpisu na blogu, kolejność 
wydarzeń w tekstach; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia dość liczne błędy przy 
dobieraniu zdań do luk w tekście oraz 
dobieraniu nagłówków do akapitów. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących charakteru i zachowania 
członków rodziny, artykułu o wywieraniu 
dobrego wrażenia, rozprawki na temat 
oddziaływania influencerów; z trudnością 
określa intencje autorów wiadomości 
tekstowych, kontekst wpisu na blogu, 
kolejność wydarzeń w tekstach; 
nieudolnie rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu, 
popełnia liczne błędy przy dobieraniu 
zdań do luk w tekście oraz dobieraniu 
nagłówków do akapitów. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc, zjawisk 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje wygląd, charakter i zachowanie 
osób przedstawionych na zdjęciach oraz 
inne elementy zdjęć, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone, bogate słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje wygląd, 
charakter i zachowanie osób 
przedstawionych na zdjęciach oraz 
inne elementy zdjęć, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone i dość bogate słownictwo 
oraz poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje wygląd, 
charakter i zachowanie osób 
przedstawionych na zdjęciach oraz inne 
elementy zdjęć, stosując mało 
urozmaicone i ubogie słownictwo oraz 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie opisuje 
wygląd, charakter i zachowanie osób 
przedstawionych na zdjęciach oraz inne 
elementy zdjęć, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów  

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
tematy związane ze zmianami 
osobowości, wpływem osobowości na 
nasze szczęście, testami osobowości, 
wywieraniem dobrego wrażenia na 
innych – nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na tematy związane ze 
zmianami osobowości, wpływem 
osobowości na nasze szczęście, 
testami osobowości, wywieraniem 
dobrego wrażenia na innych, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na tematy związane ze 
zmianami osobowości, wpływem 
osobowości na nasze szczęście, testami 
osobowości, wywieraniem dobrego 
wrażenia na innych, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na tematy 
związane ze zmianami osobowości, 
wpływem osobowości na nasze 
szczęście, testami osobowości, 
wywieraniem dobrego wrażenia na 
innych, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka opiniująca  

Uczeń/Uczennica tworzy spójne i 
logiczne wypowiedzi pisemne w formie 
rozprawek opiniujących na temat 
wzorców do naśladowania dla młodzieży 
oraz złych nawyków żywieniowych, 
stosuje przykłady i uzasadnienia, zwroty 
uogólniające i wprowadzające opinie 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójne i logiczne wypowiedzi pisemne 
w formie rozprawek opiniujących na 
temat wzorców do naśladowania dla 
młodzieży oraz złych nawyków 
żywieniowych, stosuje przykłady i 
uzasadnienia, zwroty uogólniające i 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójne i 
logiczne wypowiedzi pisemne w formie 
rozprawek opiniujących na temat 
wzorców do naśladowania dla młodzieży 
oraz złych nawyków żywieniowych, 
popełnia liczne błędy w zastosowaniu 
przykładów i uzasadnień, zwrotów 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójne i 
nielogiczne wypowiedzi pisemne w formie 
rozprawek opiniujących na temat 
wzorców do naśladowania dla młodzieży 
oraz złych nawyków żywieniowych, 
wypowiedzi zbudowane są z trudnych do 
powiązania fragmentów, a popełnione 
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oraz przysłówki modyfikujące – nie 
popełniając większych błędów 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 
 

wprowadzające opinie oraz przysłówki 
modyfikujące – popełniając niewielkie 
błędy niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

uogólniających i wprowadzających 
opinie oraz przysłówków 
modyfikujących, co częściowo wpływa 
na zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

błędy językowe w znacznym stopniu 
wpływają na ich zrozumienie; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – składanie 
życzeń i gratulacji, odpowiadanie 
na życzenia i gratulacje 

Uczeń/Uczennica składa życzenia i 
gratulacje oraz je przyjmuje i na nie 
odpowiada, stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica składa życzenia i 
gratulacje oraz je przyjmuje i na nie 
odpowiada, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica składa życzenia i 
gratulacje oraz je przyjmuje i na nie 
odpowiada, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica składa życzenia i 
gratulacje oraz je przyjmuje i na nie 
odpowiada, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – 
podtrzymywanie rozmowy w 
przypadku trudności w jej 
przebiegu 

Uczeń/Uczennica prosi o wyjaśnienia i 
powtórzenie wypowiedzi, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica prosi o wyjaśnienia i 
powtórzenie wypowiedzi, stosując w 
miarę urozmaicone słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
prosi o wyjaśnienia i powtórzenie 
wypowiedzi, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica z trudnością prosi o 
wyjaśnienia i powtórzenie wypowiedzi, 
stosując bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie pisemne – udzielanie 
rady  

Uczeń/Uczennica pisze porady dla osób 
pragnących wywrzeć dobre pierwsze 
wrażenie w rozmowach, stosuje 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne oraz dostosowuje 
styl i formę do odbiorcy. 

Uczeń/Uczennica pisze porady dla 
osób pragnących wywrzeć dobre 
pierwsze wrażenie w rozmowach, 
stosując w miarę urozmaicone 
słownictwo i popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; zazwyczaj 
dostosowuje styl i formę do odbiorcy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
pisze porady dla osób pragnących 
wywrzeć dobre pierwsze wrażenie w 
rozmowach, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
i stylistyczne w pewnym stopniu 
wpływające na zrozumienie wypowiedzi 
przez odbiorcę. 

Uczeń/Uczennica z trudnością pisze 
porady dla osób pragnących wywrzeć 
dobre pierwsze wrażenie w rozmowach, 
stosując ubogie słownictwo i popełniając 
bardzo liczne błędy językowe i 
stylistyczne, znacznie utrudniające 
zrozumienie wypowiedzi przez odbiorcę. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 
z zastosowaniem zmiany formy i 
stylu tekstu 

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
i podsumowuje, pisząc e-maila w języku 
angielskim na podstawie wiadomości 
tekstowej w języku polskim i nie 
popełniając błędów w zastosowaniu 
mowy zależnej podczas relacjonowania 
treści wiadomości; mediacja wyczerpuje 
temat i jest adekwatna do kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje, pisząc e-
maila w języku angielskim na 
podstawie wiadomości tekstowej w 
języku polskim; popełnia nieliczne 
błędy w zastosowaniu mowy zależnej 
podczas relacjonowania treści 
wiadomości, mediacja częściowo 
wyczerpuje temat i jest fragmentami 
nieadekwatna do kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza i podsumowuje, 
pisząc e-maila w języku angielskim na 
podstawie wiadomości tekstowej w 
języku polskim; popełnia liczne błędy w 
zastosowaniu mowy zależnej podczas 
relacjonowania treści wiadomości, 
mediacja w niewielkim stopniu 
wyczerpuje temat i jest często 
nieadekwatna do kontekstu.  

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje, pisząc e-maila 
w języku angielskim na podstawie 
wiadomości tekstowej w języku polskim; 
popełnia bardzo liczne błędy w 
zastosowaniu mowy zależnej podczas 
relacjonowania treści wiadomości, 
mediacja nie wyczerpuje tematu i jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
kontekstu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim: słowotwórstwo, 
zestaw leksykalny, transformacje  

Uczeń/Uczennica z łatwością uzupełnia 
luki w tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; podaje wyraz, 
który poprawnie uzupełnia wszystkie luki 
w zestawie zdań; uzupełnia zdania, 
zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych – przetwarzanie jest 
poprawnie gramatycznie i ortograficznie, 
a powstałe zdania i teksty spójne i 
logiczne.  

Uczeń/Uczennica uzupełnia luki w 
tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; podaje wyraz, 
który poprawnie uzupełnia wszystkie 
luki w zestawie zdań; uzupełnia 
zdania, zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych – przetwarzanie jest na 
ogół poprawnie gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i 
teksty są zazwyczaj spójne i logiczne. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
uzupełnia luki w tekście wyrazami 
utworzonymi od podanych w nawiasach; 
podaje wyraz, który poprawnie uzupełnia 
wszystkie luki w zestawie zdań; 
uzupełnia zdania, zachowując znaczenie 
zdań wyjściowych – przetwarzanie jest 
częściowo niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są często niespójne i nielogiczne. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie uzupełnia 
luki w tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; podaje wyraz, 
który poprawnie uzupełnia wszystkie luki 
w zestawie zdań; uzupełnia zdania, 
zachowując znaczenie zdań wyjściowych 
– przetwarzanie jest w znacznym stopniu 
niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są niespójne i nielogiczne. 
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Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 5 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z handlem i 
biznesem, finansami i bankowością, 
zwroty i wyrażenia związane z 
podawaniem faktów i wyrażaniem opinii, 
słownictwo związane z 
konsumpcjonizmem i zrównoważonym 
rozwojem, zwroty używane w radach, 
słownictwo występujące w listach 
formalnych); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasownikami 
modalnymi should, shouldn’t ought to, 
must, mustn’t, have to, don’t have to, 
need to, needn’t w czasie teraźniejszym 
i przeszłym oraz tworzy rodziny 
wyrazów. 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (w tym m.in.: 
słownictwo związane z handlem i 
biznesem, finansami i bankowością, 
zwroty i wyrażenia związane z 
podawaniem faktów i wyrażaniem 
opinii, słownictwo związane z 
konsumpcjonizmem i zrównoważonym 
rozwojem, zwroty używane w radach, 
słownictwo występujące w listach 
formalnych); na ogół poprawnie 
posługuje się czasownikami 
modalnymi should, shouldn’t ought to, 
must, mustn’t, have to, don’t have to, 
need to, needn’t w czasie 
teraźniejszym i przeszłym oraz tworzy 
rodziny wyrazów, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 5 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z handlem i biznesem, 
finansami i bankowością, zwroty i 
wyrażenia związane z podawaniem 
faktów i wyrażaniem opinii, słownictwo 
związane z konsumpcjonizmem i 
zrównoważonym rozwojem, zwroty 
używane w radach, słownictwo 
występujące w listach formalnych); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
czasownikami modalnymi should, 
shouldn’t ought to, must, mustn’t, have 
to, don’t have to, need to, needn’t w 
czasie teraźniejszym i przeszłym oraz 
tworzy rodziny wyrazów, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (w tym m.in.: słownictwo związane 
z handlem i biznesem, finansami i 
bankowością, zwroty i wyrażenia 
związane z podawaniem faktów i 
wyrażaniem opinii, słownictwo związane z 
konsumpcjonizmem i zrównoważonym 
rozwojem, zwroty używane w radach, 
słownictwo występujące w listach 
formalnych); popełnia bardzo liczne błędy 
w konstrukcji i zastosowaniu 
czasowników modalnych should, 
shouldn’t ought to, must, mustn’t, have to, 
don’t have to, need to, needn’t w czasie 
teraźniejszym i przeszłym oraz tworzy 
rodziny wyrazów, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica z łatwością określa 
główną myśl wypowiedzi i jej kontekst 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące szkolnego sklepiku, 
tajemniczego porwania samolotu, 
bezgotówkowego społeczeństwa, 
konsumpcjonizmu, oszczędzania 
pieniędzy; układa informacje w 
określonym porządku i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wykładzie o Jedwabnym Szlaku oraz 
odpowiada na pytania do tego wywiadu, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
wypowiedzi i jej kontekst oraz znajduje 
w nagraniach informacje dotyczące 
szkolnego sklepiku, tajemniczego 
porwania samolotu, bezgotówkowego 
społeczeństwa, konsumpcjonizmu, 
oszczędzania pieniędzy; układa 
informacje w określonym porządku i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wykładzie o 
Jedwabnym Szlaku oraz odpowiada 
na pytania do tego wywiadu, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl wypowiedzi i jej 
kontekst oraz znajduje w nagraniach 
informacje dotyczące szkolnego 
sklepiku, tajemniczego porwania 
samolotu, bezgotówkowego 
społeczeństwa, konsumpcjonizmu, 
oszczędzania pieniędzy; układa 
informacje w określonym porządku i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wykładzie o Jedwabnym 
Szlaku oraz odpowiada na pytania do 
tego wywiadu, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi i jej kontekst 
oraz znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące szkolnego sklepiku, 
tajemniczego porwania samolotu, 
bezgotówkowego społeczeństwa, 
konsumpcjonizmu, oszczędzania 
pieniędzy; układa informacje w 
określonym porządku i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wykładzie o Jedwabnym Szlaku oraz 
odpowiada na pytania do tego wywiadu, 
popełniając przy tym liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
międzynarodowego handlu, startupów, 
internetu, bankowości, kradzieży 
pieniędzy z banku, bezgotówkowych 
płatności, świadomego 
konsumpcjonizmu, sposobów 
oszczędzania pieniędzy; z łatwością 
określa główną myśl tekstu oraz 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu i 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
akapitów artykułu prasowego. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
międzynarodowego handlu, startupów, 
internetu, bankowości, kradzieży 
pieniędzy z banku, bezgotówkowych 
płatności, świadomego 
konsumpcjonizmu, sposobów 
oszczędzania pieniędzy, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół określa 
główną myśl tekstu oraz rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu i dobiera nagłówki do 
poszczególnych akapitów artykułu 
prasowego. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących 
międzynarodowego handlu, startupów, 
internetu, bankowości, kradzieży 
pieniędzy z banku, bezgotówkowych 
płatności, świadomego 
konsumpcjonizmu, sposobów 
oszczędzania pieniędzy; nie zawsze 
poprawnie określa główną myśl tekstu 
oraz rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu i 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
akapitów artykułu prasowego. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących międzynarodowego handlu, 
startupów, internetu, bankowości, 
kradzieży pieniędzy z banku, 
bezgotówkowych płatności, świadomego 
konsumpcjonizmu, sposobów 
oszczędzania pieniędzy, popełniając 
bardzo liczne błędy; nieudolnie określa 
główną myśl tekstu oraz rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu i dobiera nagłówki do 
poszczególnych akapitów artykułu 
prasowego. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozważanie sytuacji 
hipotetycznych 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wypowiada się na temat wyobrażonej 
firmy, którą chciałby/chciałaby założyć, 
oraz wyjaśnia potencjalne zobowiązania, 
nakazy i zakazy na tej drodze, a także 
rozważa, co mogło się stać w 
przeszłości z porywaczem samolotu i 
ukradzionymi pieniędzmi; używa 
właściwych czasowników modalnych i 
nie popełnia błędów językowych. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat wyobrażonej firmy, którą 
chciałby/chciałaby założyć, oraz 
wyjaśnia potencjalne zobowiązania, 
nakazy i zakazy na tej drodze, a także 
rozważa, co mogło się stać w 
przeszłości z porywaczem samolotu i 
ukradzionymi pieniędzmi; używa 
czasowników modalnych, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat wyobrażonej firmy, którą 
chciałby/chciałaby założyć, oraz 
wyjaśnia potencjalne zobowiązania, 
nakazy i zakazy na tej drodze, a także 
rozważa, co mogło się stać w 
przeszłości z porywaczem samolotu i 
ukradzionymi pieniędzmi; używa 
niewielu czasowników modalnych, 
popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat wyobrażonej firmy, którą 
chciałby/chciałaby założyć, oraz wyjaśnia 
potencjalne zobowiązania, nakazy i 
zakazy na tej drodze, a także rozważa, co 
mogło się stać w przeszłości z 
porywaczem samolotu i ukradzionymi 
pieniędzmi; popełnia liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię o 
oszczędzaniu pieniędzy teraz i w 
przyszłości, wadach i zaletach trzymania 
pieniędzy w banku, używaniu karty 
kredytowej, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię o oszczędzaniu pieniędzy 
teraz i w przyszłości, wadach i 
zaletach trzymania pieniędzy w banku, 
używaniu karty kredytowej, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wyraża swoją opinię o 
oszczędzaniu pieniędzy teraz i w 
przyszłości, wadach i zaletach trzymania 
pieniędzy w banku, używaniu karty 
kredytowej, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża 
swoją opinię o oszczędzaniu pieniędzy 
teraz i w przyszłości, wadach i zaletach 
trzymania pieniędzy w banku, używaniu 
karty kredytowej, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
list formalny 

Uczeń/Uczennica pisze e-mail formalny 
z zażaleniem na zakupiony produkt i 
obsługę sklepu – w sposób przejrzysty i 
logiczny, odnosząc się do opisanej 
sytuacji, uwzględniając cel wypowiedzi, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i język wypowiedzi 
charakterystyczny dla stylu formalnego. 

Uczeń/Uczennica pisze e-mail 
formalny z zażaleniem na zakupiony 
produkt i obsługę sklepu – w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji – w sposób w miarę 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się w 
dużej mierze do opisanej sytuacji, 
uwzględniając cel wypowiedzi, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i zazwyczaj formalny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze e-mail formalny 
z zażaleniem na zakupiony produkt i 
obsługę sklepu – w sposób przejrzysty i 
logiczny, odnosząc się do opisanej 
sytuacji – w sposób mało przejrzysty i 
nielogiczny, w niewielkim stopniu 
odnosząc się do opisanej sytuacji, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze e-mail formalny z 
zażaleniem na zakupiony produkt i 
obsługę sklepu – w sposób przejrzysty i 
logiczny, odnosząc się do opisanej 
sytuacji – w sposób chaotyczny i 
nielogiczny, nie odnosząc się do opisanej 
sytuacji lub robiąc to w niewielkim 
stopniu, nie uwzględniając celu 
wypowiedzi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny prosi 
o informacje i/lub udziela informacji 
dotyczących miejsc pochodzenia 
różnych produktów, oszczędzania i 
wydawania pieniędzy, używania gotówki 
i kart kredytowych, pożyczania 
pieniędzy; ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje 
i/lub udziela informacji dotyczących 
miejsc pochodzenia różnych 
produktów, oszczędzania i wydawania 
pieniędzy, używania gotówki i kart 
kredytowych, pożyczania pieniędzy, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje i/lub 
udziela informacji dotyczących miejsc 
pochodzenia różnych produktów, 
oszczędzania i wydawania pieniędzy, 
używania gotówki i kart kredytowych, 
pożyczania pieniędzy, popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie prosi o 
informacje i/lub udziela informacji 
dotyczących miejsc pochodzenia różnych 
produktów, oszczędzania i wydawania 
pieniędzy, używania gotówki i kart 
kredytowych, pożyczania pieniędzy, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie ustne – odgrywanie 
roli: proszenie o radę i jej 
udzielanie 

 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
odgrywa role w rozmowach o zarabianiu 
pieniędzy na wakacje oraz uzyskaniu 
lepszej sprawności fizycznej, prosząc o 
rady i udzielając stosownych porad; 
używa zróżnicowanych zwrotów 
występujących w tych sytuacjach 
komunikacyjnych, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach o zarabianiu pieniędzy na 
wakacje oraz uzyskaniu lepszej 
sprawności fizycznej, prosząc o rady i 
udzielając stosownych porad, używa 
zwrotów występujących w tych 
sytuacjach komunikacyjnych, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowach o zarabianiu pieniędzy na 
wakacje oraz uzyskaniu lepszej 
sprawności fizycznej, prosząc o rady i 
udzielając porad, używa niektórych 
zwrotów występujących w tych 
sytuacjach komunikacyjnych popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie odgrywa role 
w rozmowach o zarabianiu pieniędzy na 
wakacje oraz uzyskaniu lepszej 
sprawności fizycznej, prosząc o rady i 
udzielając niezbyt logicznych porad, 
popełnia liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przedstawianie publicznie w 
języku angielskim wcześniej 
przygotowanego materiału 

Uczeń/Uczennica przygotowuje i 
przedstawia na forum klasy prezentację 
na temat wad i zalet bezgotówkowego 
społeczeństwa oraz prezentację lub 
krótki film na temat sposobów, w jakich 
młodzi ludzie mogą stać się lepszymi 
obywatelami świata; nie popełnia 
większych błędów i stosuje urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica przygotowuje i 
przedstawia na forum klasy 
prezentację na temat wad i zalet 
bezgotówkowego społeczeństwa oraz 
prezentację lub krótki film na temat 
sposobów, w jakich młodzi ludzie 
mogą stać się lepszymi obywatelami 
świata; popełnia niewielkie błędy 
językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi oraz stosuje 
w miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
przygotowuje i przedstawia na forum 
klasy prezentację na temat wad i zalet 
bezgotówkowego społeczeństwa oraz 
prezentację lub krótki film na temat 
sposobów, w jakich młodzi ludzie mogą 
stać się lepszymi obywatelami świata; 
popełnia błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi oraz stosuje częściowo 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
przygotowuje i przedstawia na forum 
klasy prezentację na temat wad i zalet 
bezgotówkowego społeczeństwa oraz 
prezentację lub krótki film na temat 
sposobów, w jakich młodzi ludzie mogą 
stać się lepszymi obywatelami świata; 
prezentacje zbudowane są z trudnych do 
powiązania fragmentów, a popełnione 
błędy językowe w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych tym języku; 
streszczanie w języku angielskim 
przeczytanego tekstu 

Uczeń/Uczennica parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, streszczając przeczytany 
artykuł prasowy na temat świata bez 
gotówki i dokonując rozróżnienia 
pomiędzy faktami i opiniami autora 
tekstu; mediacja jest adekwatna do 
tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, streszczając przeczytany 
artykuł prasowy na temat świata bez 
gotówki i dokonując rozróżnienia 
pomiędzy faktami i opiniami autora 
tekstu; mediacja jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, streszczając 
przeczytany artykuł prasowy na temat 
świata bez gotówki i dokonując 
rozróżnienia pomiędzy faktami i opiniami 
autora tekstu; mediacja jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
liczne błędy językowe zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, streszczając przeczytany 
artykuł prasowy na temat świata bez 
gotówki i dokonując rozróżnienia 
pomiędzy faktami i opiniami autora tekstu; 
mediacja jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
bardzo liczne błędy językowe w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim: zadanie z lukami, 
słowotwórstwo, gramatykalizacja  

Uczeń/Uczennica z łatwością uzupełnia 
luki w tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; uzupełnia luki w 
tekście właściwymi formami podanych 
wyrazów z zachowaniem limitu słów – 
przetwarzanie jest poprawnie 
gramatycznie i ortograficznie, a powstałe 

Uczeń/Uczennica uzupełnia luki w 
tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; uzupełnia luki 
w tekście właściwymi formami 
podanych wyrazów z zachowaniem 
limitu słów – przetwarzanie jest na 
ogół poprawnie gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
uzupełnia luki w tekście wyrazami 
utworzonymi od podanych w nawiasach; 
uzupełnia luki w tekście właściwymi 
formami podanych wyrazów z 
zachowaniem limitu słów – 
przetwarzanie jest częściowo 
niepoprawne gramatycznie i 

Uczeń/Uczennica nieudolnie uzupełnia 
luki w tekście wyrazami utworzonymi od 
podanych w nawiasach; uzupełnia luki w 
tekście właściwymi formami podanych 
wyrazów z zachowaniem limitu słów – 
przetwarzanie jest w znacznym stopniu 
niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
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zdania i teksty spójne i logiczne.  teksty są zazwyczaj spójne i logiczne. ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są często niespójne i nielogiczne. 

są niespójne i nielogiczne. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 6 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (w tym 
m.in.: nazwy domów, pokoi, mebli i 
wyposażenia domów, słownictwo 
związane z ich urządzeniem i 
otoczeniem oraz wynajmowaniem i 
przeprowadzką – rozpoznaje różnice 
pomiędzy nazewnictwem brytyjskim i 
amerykańskim; słownictwo związane z 
wahaniem się i zyskiwaniem na czasie 
podczas rozmowy, słownictwo związane 
z cytowaniem i konkluzjami); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje się 
zdaniami przydawkowymi podrzędnymi 
(relative clauses), w tym używa zaimków 
who, which, where, whose, that, oraz 
zaawansowanymi konstrukcjami zdań w 
stronie biernej; poprawnie tworzy oraz 
stosuje rzeczowniki złożone i przysłówki 
wyrażające opinię. 

 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (w tym m.in.: 
nazwy domów, pokoi, mebli i 
wyposażenia domów, słownictwo 
związane z ich urządzeniem i 
otoczeniem oraz wynajmowaniem i 
przeprowadzką – rozpoznaje różnice 
pomiędzy nazewnictwem brytyjskim i 
amerykańskim; słownictwo związane z 
wahaniem się i zyskiwaniem na czasie 
podczas rozmowy, słownictwo 
związane z cytowaniem i konkluzjami); 
na ogół poprawnie posługuje się 
zdaniami przydawkowymi 
podrzędnymi (relative clauses), w tym 
używa zaimków who, which, where, 
whose, that, oraz zaawansowanymi 
konstrukcjami zdań w stronie biernej; 
tworzy oraz stosuje rzeczowniki 
złożone i przysłówki wyrażające 
opinię, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 6 (w tym m.in.: nazwy domów, 
pokoi, mebli i wyposażenia domów, 
słownictwo związane z ich urządzeniem i 
otoczeniem oraz wynajmowaniem i 
przeprowadzką – rozpoznaje różnice 
pomiędzy nazewnictwem brytyjskim i 
amerykańskim; słownictwo związane z 
wahaniem się i zyskiwaniem na czasie 
podczas rozmowy, słownictwo związane 
z cytowaniem i konkluzjami); nie zawsze 
poprawnie posługuje się zdaniami 
przydawkowymi podrzędnymi (relative 
clauses), w tym używa zaimków who, 
which, where, whose, that, oraz 
zaawansowanymi konstrukcjami zdań w 
stronie biernej; tworzy oraz stosuje 
rzeczowniki złożone i przysłówki 
wyrażające opinię, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (w tym m.in.: nazwy domów, 
pokoi, mebli i wyposażenia domów, 
słownictwo związane z ich urządzeniem i 
otoczeniem oraz wynajmowaniem i 
przeprowadzką – rozpoznaje różnice 
pomiędzy nazewnictwem brytyjskim i 
amerykańskim; słownictwo związane z 
wahaniem się i zyskiwaniem na czasie 
podczas rozmowy, słownictwo związane z 
cytowaniem i konkluzjami); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
zastosowaniu zdań przydawkowych 
podrzędnych (relative clauses), w tym 
zaimków who, which, where, whose, that, 
oraz zaawansowanych konstrukcji zdań w 
stronie biernej; tworzy oraz stosuje 
rzeczowniki złożone i przysłówki 
wyrażające opinię, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica z łatwością określa 
główną myśl wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi i jej kontekst oraz znajduje 
określone informacje w nagraniach 
dotyczących wyglądu i urządzenia 
mieszkania, niezwykłego domu; 
odpowiada na pytania na podstawie 
wysłuchanej prezentacji i wywiadu z 
potencjalnym współlokatorem oraz 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi 
i jej kontekst oraz znajduje informacje 
w nagraniach dotyczących wyglądu i 
urządzenia mieszkania, niezwykłego 
domu; odpowiada na pytania na 
podstawie wysłuchanej prezentacji i 
wywiadu z potencjalnym 
współlokatorem oraz dopasowuje 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl wypowiedzi lub 
fragmentu wypowiedzi i jej kontekst oraz 
znajduje informacje w nagraniach 
dotyczących wyglądu i urządzenia 
mieszkania, niezwykłego domu; 
odpowiada na pytania na podstawie 
wysłuchanej prezentacji i wywiadu z 
potencjalnym współlokatorem oraz 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi lub fragmentu 
wypowiedzi i jej kontekst oraz znajduje 
informacje w nagraniach dotyczących 
wyglądu i urządzenia mieszkania, 
niezwykłego domu; odpowiada na pytania 
na podstawie wysłuchanej prezentacji i 
wywiadu z potencjalnym współlokatorem 
oraz dopasowuje rozmówców do 
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dopasowuje rozmówców do wypowiedzi, 
nie popełniając większych błędów. 

rozmówców do wypowiedzi, 
popełniając nieliczne błędy. 

dopasowuje rozmówców do wypowiedzi, 
popełniając dość liczne błędy. 

wypowiedzi; popełnia przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach na temat letniego 
domku, wielkich miast, mieszkania w 
drapaczu chmur, wynajmu mieszkania, 
niezwykłego hotelu, zmian w życiu, 
potencjalnych współlokatorów; z 
łatwością rozpoznaje zdania prawdziwe i 
fałszywe w odniesieniu do tekstu 
rozprawki, nie popełnia większych 
błędów przy wybieraniu właściwych 
odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie treści tekstu literackiego oraz 
w dobieraniu zdań do luk w wywiadzie i 
uzupełnianiu luk w zdaniach na 
podstawie przeczytanego tekstu o 
sprzątaniu mieszkania. 

Uczeń/Uczennica znajduje określone 
informacje w tekstach na temat 
letniego domku, wielkich miast, 
mieszkania w drapaczu chmur, 
wynajmu mieszkania, niezwykłego 
hotelu, zmian w życiu, potencjalnych 
współlokatorów, popełniając nieliczne 
błędy; na ogół rozpoznaje zdania 
prawdziwe i fałszywe w odniesieniu do 
tekstu rozprawki, popełnia pewne 
błędy przy wybieraniu właściwych 
odpowiedzi spośród podanych opcji na 
podstawie treści tekstu literackiego 
oraz w dobieraniu zdań do luk w 
wywiadzie i uzupełnianiu luk w 
zdaniach na podstawie przeczytanego 
tekstu o sprzątaniu mieszkania. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
znajduje określone informacje w 
tekstach na temat letniego domku, 
wielkich miast, mieszkania w drapaczu 
chmur, wynajmu mieszkania, 
niezwykłego hotelu, zmian w życiu, 
potencjalnych współlokatorów, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie rozpoznaje zdania prawdziwe 
i fałszywe w odniesieniu do tekstu 
rozprawki, popełnia dość liczne błędy 
przy wybieraniu właściwych odpowiedzi 
spośród podanych opcji na podstawie 
treści tekstu literackiego oraz w 
dobieraniu zdań do luk w wywiadzie i 
uzupełnianiu luk w zdaniach na 
podstawie przeczytanego tekstu o 
sprzątaniu mieszkania. 

Uczeń/Uczennica z trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach na temat 
letniego domku, wielkich miast, 
mieszkania w drapaczu chmur, wynajmu 
mieszkania, niezwykłego hotelu, zmian w 
życiu, potencjalnych współlokatorów, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie rozpoznaje zdania prawdziwe i 
fałszywe w odniesieniu do tekstu 
rozprawki, popełnia liczne błędy przy 
wybieraniu właściwych odpowiedzi 
spośród podanych opcji na podstawie 
treści tekstu literackiego oraz w 
dobieraniu zdań do luk w wywiadzie i 
uzupełnianiu luk w zdaniach na podstawie 
przeczytanego tekstu o sprzątaniu 
mieszkania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, miejsc, 
przedmiotów 
 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje ilustracje przedstawiające domki 
letniskowe, Dom Diogenesa, różne typy 
domów, potencjalnych współlokatorów, 
wielkie miasto – nie popełniając 
większych błędów oraz stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje ilustracje 
przedstawiające domki letniskowe, 
Dom Diogenesa, różne typy domów, 
potencjalnych współlokatorów, wielkie 
miasto – stosując dość urozmaicone 
słownictwo i popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością opisuje 
ilustracje przedstawiające domki 
letniskowe, Dom Diogenesa, różne typy 
domów, potencjalnych współlokatorów, 
wielkie miasto – stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie opisuje 
ilustracje przedstawiające domki 
letniskowe, Dom Diogenesa, różne typy 
domów, potencjalnych współlokatorów, 
wielkie miasto – stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie pewności, 
przypuszczenia, wątpliwości 
dotyczących zdarzeń z 
teraźniejszości i przyszłości 
(wahanie się i zyskiwanie na 
czasie) 
 

Uczeń/Uczennica wybiera jedno z trzech 
zdjęć przedstawiających potencjalnych 
współlokatorów i uzasadnia swój wybór 
oraz podaje powody odrzucenia 
pozostałych propozycji, korzysta przy 
tym ze zwrotów wyrażających wahanie 
się i mających na celu zyskanie na 
czasie potrzebnym do zastanowienia 
się; podczas wypowiedzi nie popełnia 
błędów i nie potrzebuje lub rzadko 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń/Uczennica wybiera jedno z 
trzech zdjęć przedstawiających 
potencjalnych współlokatorów i 
uzasadnia swój wybór oraz podaje 
powody odrzucenia pozostałych 
propozycji, korzysta przy tym ze 
zwrotów wyrażających wahanie się i 
mających na celu zyskanie na czasie 
potrzebnym do zastanowienia się, 
podczas wypowiedzi czasami popełnia 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi i czasami 
potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

 

Uczeń/Uczennica wybiera jedno z trzech 
zdjęć przedstawiających potencjalnych 
współlokatorów i uzasadnia swój wybór 
oraz podaje powody odrzucenia 
pozostałych propozycji, korzysta przy 
tym ze zwrotów wyrażających wahanie 
się i mających na celu zyskanie na 
czasie potrzebnym do zastanowienia 
się, jednak popełnia błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
podczas wypowiedzi często potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

 

Uczeń/Uczennica wybiera jedno z trzech 
zdjęć przedstawiających potencjalnych 
współlokatorów i uzasadnia swój wybór 
oraz podaje powody odrzucenia 
pozostałych propozycji, nieudolnie 
korzysta ze zwrotów wyrażających 
wahanie się i mających na celu zyskanie 
na czasie potrzebnym do zastanowienia 
się oraz popełnia liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka typu „za i przeciw”, list 
formalny  

Uczeń/Uczennica pisze rozprawkę, w 
której przedstawia w logicznym 
porządku argumenty za i przeciw danej 

Uczeń/Uczennica pisze rozprawkę, w 
której przedstawia w logicznym 
porządku argumenty za i przeciw 

Uczeń/Uczennica pisze rozprawkę, w 
której przedstawia argumenty za i 
przeciw danej tezie, wprowadza cytaty i 

Uczeń/Uczennica pisze rozprawkę, w 
której przedstawia argumenty za i przeciw 
danej tezie i kończy wypowiedź konkluzją; 
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tezie, wprowadza cytaty i kończy 
wypowiedź konkluzją; a także tworzy 
formalny list z zażaleniem – w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

danej tezie, wprowadza cytaty i kończy 
wypowiedź konkluzją; a także tworzy 
formalny list z zażaleniem – w sposób 
w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

kończy wypowiedź konkluzją; a także 
tworzy formalny list z zażaleniem – w 
sposób mało przejrzysty i nielogiczny, w 
niewielkim stopniu odnosząc się do 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

a także tworzy formalny list z zażaleniem 
– w sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – 
przeprowadzanie wywiadu  

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
zadaje pytania i udziela odpowiedzi w 
wyobrażonym wywiadzie 
przeprowadzonym pomiędzy 
dziennikarzami i osobami zawodowo 
opiekującymi się domami – nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń/Uczennica zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi w wyobrażonym 
wywiadzie przeprowadzonym 
pomiędzy dziennikarzami i osobami 
zawodowo opiekującymi się domami – 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/ zadaje pytania i udziela 
odpowiedzi w wyobrażonym wywiadzie 
przeprowadzonym pomiędzy 
dziennikarzami i osobami zawodowo 
opiekującymi się domami – popełniając 
dość liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie zadaje 
pytania i udziela odpowiedzi w 
wyobrażonym wywiadzie 
przeprowadzonym pomiędzy 
dziennikarzami i osobami zawodowo 
opiekującymi się domami – popełniając 
liczne błędy językowe, które znacznie 
zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji, 
zachęcanie; prowadzenie 
negocjacji; proszenie o radę i 
udzielanie rady 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
odgrywa role w rozmowie pomiędzy 
osobą wynajmującą mieszkanie i jej 
potencjalnym współlokatorem oraz w 
rozmowie pomiędzy uczniem 
prowadzącym firmę i jego kolegą; nie 
popełnia większych błędów i 
dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji.  

Uczeń/Uczennica odgrywa role w 
rozmowie pomiędzy osobą 
wynajmującą mieszkanie i jej 
potencjalnym współlokatorem oraz w 
rozmowie pomiędzy uczniem 
prowadzącym firmę i jego kolegą; 
popełnia błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i zazwyczaj dostosowuje 
styl wypowiedzi do sytuacji. 

Uczeń/ odgrywa role w rozmowie 
pomiędzy osobą wynajmującą 
mieszkanie i jej potencjalnym 
współlokatorem oraz w rozmowie 
pomiędzy uczniem prowadzącym firmę i 
jego kolegą; popełnia błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie odgrywa role 
w rozmowie pomiędzy osobą 
wynajmującą mieszkanie i jej 
potencjalnym współlokatorem oraz w 
rozmowie pomiędzy uczniem 
prowadzącym firmę i jego kolegą; 
popełnia błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie pisemne –
przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
reaguje w postaci ogłoszenia 
internetowego na podstawie 
przedstawionego zdjęcia; wypełniając 
formularz wyszczególniający wady i 
zalety Domu Diogenesa na podstawie 
wysłuchanej prezentacji – nie 
popełniając błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje w postaci 
ogłoszenia internetowego na 
podstawie przedstawionego zdjęcia; 
wypełniając formularz 
wyszczególniający wady i zalety Domu 
Diogenesa na podstawie wysłuchanej 
prezentacji – popełniając nieliczne 
błędy językowe i stosując w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje w postaci 
ogłoszenia internetowego na podstawie 
przedstawionego zdjęcia; wypełniając 
formularz wyszczególniający wady i 
zalety Domu Diogenesa na podstawie 
wysłuchanej prezentacji – popełniając 
błędy językowe, które częściowo 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi, i 
zachowując częściowo właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica reaguje w postaci 
ogłoszenia internetowego na podstawie 
przedstawionego zdjęcia; wypełniając 
formularz wyszczególniający wady i zalety 
Domu Diogenesa na podstawie 
wysłuchanej prezentacji – popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi, i nie zachowując właściwej 
formy i stylu wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w tym języku; 
streszczanie przeczytanego 
tekstu i stosowanie zmian stylu 
lub formy tekstu 

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
i podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, tworząc e-mail do kolegi 
doświadczającego ważnych zmian 
życiowych i przedstawiając w tym e-
mailu treści zawarte w artykule 
dotyczącym podobnej tematyki; 
mediacja jest adekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź 
w języku angielskim, tworząc e-mail do 
kolegi doświadczającego ważnych 
zmian życiowych i przedstawiając w 
tym e-mailu treści zawarte w artykule 
dotyczącym podobnej tematyki; 
mediacja jest częściowo nieadekwatna 
do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza i podsumowuje 
wypowiedź w języku angielskim, tworząc 
e-mail do kolegi doświadczającego 
ważnych zmian życiowych i 
przedstawiając w tym e-mailu treści 
zawarte w artykule dotyczącym 
podobnej tematyki; mediacja jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
liczne błędy językowe zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, tworząc e-mail do 
kolegi doświadczającego ważnych zmian 
życiowych i przedstawiając w tym e-mailu 
treści zawarte w artykule dotyczącym 
podobnej tematyki; mediacja jest w 
znacznym stopniu nieadekwatna do 
tematu i kontekstu, bardzo liczne błędy 
językowe w znacznym stopniu wpływają 
na komunikację. 
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Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim: transformacje, zestaw 
leksykalny, zadanie z lukami  

 

Uczeń/Uczennica z łatwością uzupełnia 
zdania, zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia każdą lukę w 
tekście jednym wyrazem – 
przetwarzanie jest poprawnie 
gramatycznie i ortograficznie, a powstałe 
zdania i teksty spójne i logiczne.  

Uczeń/Uczennica uzupełnia zdania, 
zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia każdą lukę w 
tekście jednym wyrazem – 
przetwarzanie jest na ogół poprawnie 
gramatycznie i ortograficznie, a 
powstałe zdania i teksty są zazwyczaj 
spójne i logiczne. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
uzupełnia zdania, zachowując znaczenie 
zdań wyjściowych; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia każdą lukę w 
tekście jednym wyrazem – 
przetwarzanie jest częściowo 
niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są często niespójne i nielogiczne. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie uzupełnia 
zdania, zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia każdą lukę w 
tekście jednym wyrazem – przetwarzanie 
jest w znacznym stopniu niepoprawne 
gramatycznie i ortograficznie, a powstałe 
zdania i teksty są niespójne i nielogiczne. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku polskim 

Uczeń/Uczennica poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, nie popełniając błędów 
gramatycznych i ortograficznych. 

Uczeń/Uczennica na ogół poprawnie 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, 
popełniając drobne błędy gramatyczne 
i ortograficzne, które nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski, popełniając 
liczne błędy gramatyczne i ortograficzne, 
które częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski, bardzo liczne błędy 
gramatyczne i ortograficzne znacznie 
zakłócają komunikację. 

UNIT 7 
 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ  

OCENA 
 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
 

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (w tym 
m.in.: słownictwo związane ze szkołą i 
edukacją, studiami wyższymi i życiem 
studenckim, słownictwo związane z 
uczeniem się i zapamiętywaniem, 
słownictwo używane w debatach i 
rozprawkach); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje trzeci tryb 
warunkowy, wyrażenia I wish..., if only..., 
przysłówki podkreślające opinię: 
absolutely, particularly itp., używa 
właściwej składni czasowników; 
bezbłędnie wymawia wyrazy z literą „a”.  

 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (w tym m.in.: 
słownictwo związane ze szkołą i 
edukacją, studiami wyższymi i życiem 
studenckim, słownictwo związane z 
uczeniem się i zapamiętywaniem, 
słownictwo używane w debatach i 
rozprawkach); na ogół poprawnie 
stosuje trzeci tryb warunkowy, 
wyrażenia I wish..., if only..., 
przysłówki podkreślające opinię: 
absolutely, particularly itp., zwykle 
używa właściwej składni czasowników; 
wymawia wyrazy z literą „a”, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 7 (w tym m.in.: słownictwo 
związane ze szkołą i edukacją, studiami 
wyższymi i życiem studenckim, 
słownictwo związane z uczeniem się i 
zapamiętywaniem, słownictwo używane 
w debatach i rozprawkach); nie zawsze 
poprawnie stosuje trzeci tryb 
warunkowy, wyrażenia I wish..., if only..., 
przysłówki podkreślające opinię: 
absolutely, particularly itp., nie zawsze 
używa właściwej składni czasowników; 
wymawia wyrazy z literą „a”, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (w tym m.in.: słownictwo związane 
ze szkołą i edukacją, studiami wyższymi i 
życiem studenckim, słownictwo związane 
z uczeniem się i zapamiętywaniem, 
słownictwo używane w debatach i 
rozprawkach); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
trzeciego trybu warunkowego, wyrażeń I 
wish..., if only..., przysłówków 
podkreślających opinię: absolutely, 
particularly itp., rzadko używa właściwej 
składni czasowników; wymawia wyrazy z 
literą „a”, popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
informacje w nagraniach dotyczących 
szkoły w Finlandii, platformy 
edukacyjnej, eksperymentu 
edukacyjnego w Indiach, skarg 
profesorów, programów wymiany 
studenckiej, zwyczajów związanych z 
uczeniem się, debaty studenckiej – nie 
popełniając większych błędów; 

Uczeń/Uczennica określa główną myśl 
i kontekst sytuacyjny oraz znajduje 
informacje w nagraniach dotyczących 
szkoły w Finlandii, platformy 
edukacyjnej, eksperymentu 
edukacyjnego w Indiach, skarg 
profesorów, programów wymiany 
studenckiej, zwyczajów związanych z 
uczeniem się, debaty studenckiej – 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
nagraniach dotyczących szkoły w 
Finlandii, platformy edukacyjnej, 
eksperymentu edukacyjnego w Indiach, 
skarg profesorów, programów wymiany 
studenckiej, zwyczajów związanych z 
uczeniem się, debaty studenckiej – 
popełniając dość liczne błędy; dobiera 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz z 
trudem znajduje informacje w nagraniach 
dotyczących szkoły w Finlandii, platformy 
edukacyjnej, eksperymentu edukacyjnego 
w Indiach, skarg profesorów, programów 
wymiany studenckiej, zwyczajów 
związanych z uczeniem się, debaty 
studenckiej – popełniając bardzo liczne 
błędy; z trudnością dobiera osoby do 
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poprawnie dobiera osoby do zdań oraz 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedzi i określa zdania 
prawdziwe i fałszywe oraz odpowiada na 
pytania na podstawie wysłuchanych 
nagrań. 

poprawnie dobiera osoby do zdań oraz 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi i 
określa zdania prawdziwe i fałszywe 
oraz odpowiada na pytania na 
podstawie wysłuchanych nagrań. 

osoby do zdań oraz wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wypowiedzi i określa zdania prawdziwe i 
fałszywe oraz odpowiada na pytania na 
podstawie wysłuchanych nagrań, 
popełniając przy tym liczne błędy. 

zdań oraz wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedzi i 
określa zdania prawdziwe i fałszywe oraz 
odpowiada na pytania na podstawie 
wysłuchanych nagrań, popełniając przy 
tym bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśli tekstu 
lub fragmentu tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje na temat szkoły w 
Nowym Jorku, szkoły zabijającej 
kreatywność, studiów słynnych osób, 
uniwersytetu w Wielkiej Brytanii, skarg 
studentów, sposobów lepszego 
zapamiętywania; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
rozprawki, określa kontekst i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście o programach 
wymiany studenckiej. 

Uczeń/Uczennica określa główną 
myśli tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajduje w tekście określone 
informacje na temat szkoły w Nowym 
Jorku, szkoły zabijającej kreatywność, 
studiów słynnych osób, uniwersytetu w 
Wielkiej Brytanii, skarg studentów, 
sposobów lepszego zapamiętywania; 
zazwyczaj rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami rozprawki, 
określa kontekst i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście o programach wymiany 
studenckiej, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa główną myśli tekstu lub 
fragmentu tekstu, znajduje w tekście 
określone informacje szkoły w Nowym 
Jorku, szkoły zabijającej kreatywność, 
studiów słynnych osób, uniwersytetu w 
Wielkiej Brytanii, skarg studentów, 
sposobów lepszego zapamiętywania; z 
trudem rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami rozprawki, 
określa kontekst i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekście o programach wymiany 
studenckiej, popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
główną myśli tekstu lub fragmentu tekstu, 
znajduje w tekście określone informacje 
na temat szkoły w Nowym Jorku, szkoły 
zabijającej kreatywność, studiów słynnych 
osób, uniwersytetu w Wielkiej Brytanii, 
skarg studentów, sposobów lepszego 
zapamiętywania; nieudolnie rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami rozprawki, określa kontekst i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekście o programach 
wymiany studenckiej, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
stawianie tezy, przedstawianie w 
logicznym porządku argumentów 
za i przeciw danej tezie lub 
rozwiązaniu, kończenie 
wypowiedzi konkluzją (debata) 

 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wypowiada się w debacie na temat 
dalszej drogi życiowej absolwentów 
szkoły średniej, przedstawia swoje 
argumenty w logicznym porządku i 
kończy wypowiedź konkluzją; stosuje 
urozmaicone słownictwo właściwe dla 
debaty, w tym przysłówki podkreślające 
opinię, i nie popełnia większych błędów. 

Uczeń/Uczennica wypowiada się w 
debacie na temat dalszej drogi 
życiowej absolwentów szkoły średniej, 
przedstawia swoje argumenty w 
logicznym porządku i kończy 
wypowiedź konkluzją; stosuje 
słownictwo właściwe dla debaty, w tym 
przysłówki podkreślające opinię, 
popełnia niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
wypowiada się w debacie na temat 
dalszej drogi życiowej absolwentów 
szkoły średniej, nie zawsze przedstawia 
swoje argumenty w logicznym porządku 
i kończy wypowiedź konkluzją; stosuje 
mało urozmaicone słownictwo właściwe 
dla debaty i popełnia błędy językowe w 
pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wypowiada 
się w debacie na temat dalszej drogi 
życiowej absolwentów szkoły średniej, 
rzadko przedstawia swoje argumenty w 
logicznym porządku i kończy wypowiedź 
konkluzją; stosuje bardzo ograniczoną 
liczbę słów i wyrażeń i popełnia liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie i uzasadnianie swoich 
opinii i poglądów 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat wieku rozpoczęcia i 
zakończenia nauki, ocen szkolnych, 
wolnych szkół, przedmiotów szkolnych, 
sposobów uczenia się, nauczycieli, 
kariery po zakończeniu szkoły średniej, 
zdalnego nauczania, wyższych studiów, 
programów wymiany studenckiej, 
języków obcych – stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat wieku 
rozpoczęcia i zakończenia nauki, ocen 
szkolnych, wolnych szkół, 
przedmiotów szkolnych, sposobów 
uczenia się, nauczycieli, kariery po 
zakończeniu szkoły średniej, zdalnego 
nauczania, wyższych studiów, 
programów wymiany studenckiej, 
języków obcych – stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat wieku 
rozpoczęcia i zakończenia nauki, ocen 
szkolnych, wolnych szkół, przedmiotów 
szkolnych, sposobów uczenia się, 
nauczycieli, kariery po zakończeniu 
szkoły średniej, zdalnego nauczania, 
wyższych studiów, programów wymiany 
studenckiej, języków obcych – stosując 
dość ograniczone słownictwo i struktury 
gramatyczne; liczne błędy językowe 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat wieku 
rozpoczęcia i zakończenia nauki, ocen 
szkolnych, wolnych szkół, przedmiotów 
szkolnych, sposobów uczenia się, 
nauczycieli, kariery po zakończeniu 
szkoły średniej, zdalnego nauczania, 
wyższych studiów, programów wymiany 
studenckiej, języków obcych – stosując 
bardzo ograniczoną liczbę słów i 
wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
rozprawka typu „za i przeciw” 

Uczeń/Uczennica tworzy spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki typu „za i przeciw”, 
zachowując jej strukturę, wspierając 
swoje argumenty wyjaśnieniami i 
przykładami oraz kończąc wypowiedź 
konkluzją; nie popełnia większych 
błędów i stosuje urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy w miarę 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie rozprawki typu „za i przeciw”, 
zwykle zachowując jej strukturę, 
wspierając swoje argumenty 
wyjaśnieniami i przykładami oraz 
kończąc wypowiedź konkluzją; 
popełnia niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi oraz stosuje w miarę 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niezbyt spójną i 
logiczną wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki typu „za i przeciw”, zaburzając 
jej strukturę i popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica tworzy niespójną i 
nielogiczną wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki typu „za i przeciw”; popełnia 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny prosi 
o informacje i udziela informacji na temat 
pożądanych zmian w szkole, ważnych 
elementów edukacji, roli nauczycieli, 
swoich planów życiowych, swoich 
pragnień; ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje i 
udziela informacji na temat 
pożądanych zmian w szkole, ważnych 
elementów edukacji, roli nauczycieli, 
swoich planów życiowych, swoich 
pragnień, popełniając nieliczne błędy 
językowe, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń/Uczennica prosi o informacje i 
udziela informacji na temat pożądanych 
zmian w szkole, ważnych elementów 
edukacji, roli nauczycieli, swoich planów 
życiowych, swoich pragnień, popełniając 
liczne błędy, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie prosi o 
informacje i udziela informacji na temat 
pożądanych zmian w szkole, ważnych 
elementów edukacji, roli nauczycieli, 
swoich planów życiowych, swoich 
pragnień, popełniając bardzo liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne – wyrażanie i 
uzasadnianie swoich upodobań, 
preferencji, intencji i pragnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
rozmawia o miejscu, w którym 
chciałby/chciałaby zamieszkać, o 
denerwujących zwyczajach, które 
chciałby/chciałaby zmienić, o talencie 
lub umiejętności, które 
chciałby/chciałaby mieć, o swoim 
pragnieniu jakiejś zmiany w szkole i w 
miejscu zamieszkania; używa 
właściwych konstrukcji gramatycznych, 
w tym zwrotów I wish..., if only..., a 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń/Uczennica rozmawia o miejscu, 
w którym chciałby/chciałaby 
zamieszkać, o denerwujących 
zwyczajach, które chciałby/chciałaby 
zmienić, o talencie lub umiejętności, 
które chciałby/chciałaby mieć, o swoim 
pragnieniu jakiejś zmiany w szkole i w 
miejscu zamieszkania; zazwyczaj 
używa właściwych konstrukcji 
gramatycznych, w tym zwrotów I 
wish..., if only..., popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
rozmawia o miejscu, w którym 
chciałby/chciałaby zamieszkać, o 
denerwujących zwyczajach, które 
chciałby/chciałaby zmienić, o talencie 
lub umiejętności, które 
chciałby/chciałaby mieć, o swoim 
pragnieniu jakiejś zmiany w szkole i w 
miejscu zamieszkania; rzadko używa 
właściwych konstrukcji gramatycznych, 
w tym zwrotów I wish..., if only..., 
popełniając liczne błędy, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica z trudnością rozmawia 
o miejscu, w którym chciałby/chciałaby 
zamieszkać, o denerwujących 
zwyczajach, które chciałby/chciałaby 
zmienić, o talencie lub umiejętności, które 
chciałby/chciałaby mieć, o swoim 
pragnieniu jakiejś zmiany w szkole i w 
miejscu zamieszkania; niepoprawnie 
używa zwrotów I wish..., if only..., 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica parafrazuje, streszcza 
i podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, odpowiadając na pytania na 
podstawie wysłuchanych nagrań o 
eksperymencie edukacyjnym oraz o 
zwyczajach związanych z uczeniem się; 
mediacja jest adekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź 
w języku angielskim, odpowiadając na 
pytania na podstawie wysłuchanych 
nagrań o eksperymencie edukacyjnym 
oraz o zwyczajach związanych z 
uczeniem się; mediacja jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
parafrazuje, streszcza i podsumowuje 
wypowiedź w języku angielskim, 
odpowiadając na pytania na podstawie 
wysłuchanych nagrań o eksperymencie 
edukacyjnym oraz o zwyczajach 
związanych z uczeniem się; mediacja 
jest często nieadekwatna do tematu i 
kontekstu, liczne błędy językowe 
zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie parafrazuje, 
streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, odpowiadając na 
pytania na podstawie wysłuchanych 
nagrań o eksperymencie edukacyjnym 
oraz o zwyczajach związanych z 
uczeniem się; mediacja jest w znacznym 
stopniu nieadekwatna do tematu i 
kontekstu, bardzo liczne błędy językowe 
w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim: gramatykalizacja, 
zestaw leksykalny, słowotwórstwo  

Uczeń/Uczennica z łatwością uzupełnia 
zdania właściwymi formami wyrazów w 
nawiasach; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia luki w tekście 
właściwymi formami utworzonymi od 
wyrazów w nawiasach – przetwarzanie 

Uczeń/Uczennica uzupełnia zdania 
właściwymi formami wyrazów w 
nawiasach; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia luki w 
tekście właściwymi formami 
utworzonymi od wyrazów w nawiasach 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
uzupełnia zdania właściwymi formami 
wyrazów w nawiasach; podaje wyraz, 
który poprawnie uzupełnia wszystkie luki 
w zestawie zdań; uzupełnia luki w 
tekście właściwymi formami 
utworzonymi od wyrazów w nawiasach – 

Uczeń/Uczennica nieudolnie uzupełnia 
zdania właściwymi formami wyrazów w 
nawiasach; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia luki w tekście 
właściwymi formami utworzonymi od 
wyrazów w nawiasach – przetwarzanie 
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jest poprawnie gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
spójne i logiczne.  

– przetwarzanie jest na ogół 
poprawnie gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i 
teksty są zazwyczaj spójne i logiczne. 

przetwarzanie jest częściowo 
niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są często niespójne i nielogiczne. 

jest w znacznym stopniu niepoprawne 
gramatycznie i ortograficznie, a powstałe 
zdania i teksty są niespójne i nielogiczne. 

Przetwarzanie tekstu – 
przedstawianie publiczne 
wcześniej przygotowanego 
materiału; streszczanie w języku 
angielskim przeczytanego tekstu; 
stosowanie zmian stylu lub formy 
tekstu 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację w formie plakatu 
streszczającego dobre nawyki związane 
z uczeniem się, zawarte w przeczytanym 
wcześniej artykule, przedstawia ją na 
forum klasy i bierze udział w dyskusji 
nad innymi prezentacjami, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację w formie plakatu 
streszczającego dobre nawyki 
związane z uczeniem się, zawarte w 
przeczytanym wcześniej artykule, 
przedstawia ją na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
przygotowuje prezentację w formie 
plakatu streszczającego dobre nawyki 
związane z uczeniem się, zawarte w 
przeczytanym wcześniej artykule, 
przedstawia ją na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
przygotowuje prezentację w formie 
plakatu streszczającego dobre nawyki 
związane z uczeniem się, zawarte w 
przeczytanym wcześniej artykule, 
przedstawia ją na forum klasy i bierze 
udział w dyskusji nad innymi 
prezentacjami; prezentacja zbudowana 
jest z trudnych do powiązania 
fragmentów, a popełnione błędy językowe 
w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 8  
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Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń/Uczennica poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (w tym 
m.in.: słownictwo związane z 
poszukiwaniem pracy i rozmowami o 
pracę, słownictwo związane z nawykami 
i zwyczajami, słownictwo związane z 
przestępczością, słownictwo związane z 
umiejętnością komunikowania się, 
słownictwo służące do opisywania zdjęć, 
słownictwo używane w listach 
formalnych); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie tworzy zdania o przeszłych i 
teraźniejszych nawykach, używając 
czasowników used to i would oraz 
czasów past simple i present simple, w 
tym określeń czasu: always, forever, 
constantly itp., bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje pytania pośrednie 
(indirect questions), słowa łączące 
(linking words), bezbłędnie akcentuje 
wyrazy w zdaniu (week forms). 

Uczeń/Uczennica, popełniając 
nieliczne błędy, stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (w tym m.in.: 
słownictwo związane z poszukiwaniem 
pracy i rozmowami o pracę, 
słownictwo związane z nawykami i 
zwyczajami, słownictwo związane z 
przestępczością, słownictwo związane 
z umiejętnością komunikowania się, 
słownictwo służące do opisywania 
zdjęć, słownictwo używane w listach 
formalnych); na ogół poprawnie tworzy 
zdania o przeszłych i teraźniejszych 
nawykach, używając czasowników 
used to i would oraz czasów past 
simple i present simple, w tym 
określeń czasu: always, forever, 
constantly itp., stosuje pytania 
pośrednie (indirect questions), słowa 
łączące (linking words), akcentuje 
wyrazy w zdaniu (week forms), 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń/Uczennica, popełniając liczne 
błędy, stosuje poznane słownictwo z 
Unitu 8 (w tym m.in.: słownictwo 
związane z poszukiwaniem pracy i 
rozmowami o pracę, słownictwo 
związane z nawykami i zwyczajami, 
słownictwo związane z przestępczością, 
słownictwo związane z umiejętnością 
komunikowania się, słownictwo służące 
do opisywania zdjęć, słownictwo 
używane w listach formalnych); nie 
zawsze poprawnie tworzy zdania o 
przeszłych i teraźniejszych nawykach, 
używając czasowników used to i would 
oraz czasów past simple i present 
simple, w tym określeń czasu: always, 
forever, constantly itp., nie zawsze 
poprawnie stosuje pytania pośrednie 
(indirect questions), słowa łączące 
(linking words), akcentuje wyrazy w 
zdaniu (week forms), popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (w tym m.in.: słownictwo związane 
z poszukiwaniem pracy i rozmowami o 
pracę, słownictwo związane z nawykami i 
zwyczajami, słownictwo związane z 
przestępczością, słownictwo związane z 
umiejętnością komunikowania się, 
słownictwo służące do opisywania zdjęć, 
słownictwo używane w listach 
formalnych); popełnia bardzo liczne błędy 
w konstrukcji i zastosowaniu zdań o 
przeszłych i teraźniejszych nawykach, z 
użyciem czasowników used to i would 
oraz czasów past simple i present simple, 
w tym określeń czasu: always, forever, 
constantly itp., nieudolnie stosuje pytania 
pośrednie (indirect questions), słowa 
łączące (linking words), akcentuje wyrazy 
w zdaniu (week forms), popełniając 
bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń/Uczennica określa kontekst 
wypowiedzi, główną myśl wypowiedzi 
lub jej fragmentu oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
rozmów o pracę, zniszczonych 
pomników, nieumiejętności 
komunikowania się, opisu zdjęcia, 
przestępstw wobec środowiska 
naturalnego, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie dobiera osoby do 
wypowiedzi oraz wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wypowiedziach na temat rozmów w 
sprawie pracy. 

Uczeń/Uczennica określa kontekst 
wypowiedzi, główną myśl wypowiedzi 
lub jej fragmentu oraz znajduje w 
nagraniach informacje dotyczące 
rozmów o pracę, zniszczonych 
pomników, nieumiejętności 
komunikowania się, opisu zdjęcia, 
przestępstw wobec środowiska 
naturalnego; na ogół poprawnie 
dobiera osoby do wypowiedzi oraz 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w wypowiedziach 
na temat rozmów w sprawie pracy. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa kontekst wypowiedzi, główną 
myśl wypowiedzi lub jej fragmentu oraz 
znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące rozmów o pracę, 
zniszczonych pomników, 
nieumiejętności komunikowania się, 
opisu zdjęcia, przestępstw wobec 
środowiska naturalnego; dobiera osoby 
do wypowiedzi oraz wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wypowiedziach na temat rozmów w 
sprawie pracy, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
kontekst wypowiedzi, główną myśl 
wypowiedzi lub jej fragmentu oraz 
znajduje w nagraniach informacje 
dotyczące rozmów o pracę, zniszczonych 
pomników, nieumiejętności 
komunikowania się, opisu zdjęcia, 
przestępstw wobec środowiska 
naturalnego; dobiera osoby do 
wypowiedzi oraz wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wypowiedziach na temat rozmów w 
sprawie pracy, popełniając przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń/Uczennica bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa kontekst i główną 
myśli tekstu lub fragmentu tekstu i 
znajduje określone informacje w 
tekstach na temat rozmów o pracę, 
denerwujących nawyków innych osób, 
zrehabilitowanych przestępców; 
poprawnie wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach o 
historiach kryminalnych i niezwykłym 
włamaniu, w ulotce dla stróżów prawa, w 
liście do redakcji; nie popełnia większych 
błędów przy dobieraniu pytań do 
właściwych fragmentów tekstu o 
zniszczonych pomnikach i udzielaniu 
odpowiedzi na pytania związane z tym 
tekstem. 

Uczeń/Uczennica określa kontekst i 
główną myśli tekstu lub fragmentu 
tekstu i znajduje określone informacje 
w tekstach na temat rozmów o pracę, 
denerwujących nawyków innych osób, 
zrehabilitowanych przestępców; na 
ogół poprawnie wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach o historiach kryminalnych i 
niezwykłym włamaniu, w ulotce dla 
stróżów prawa, w liście do redakcji; 
popełnia nieliczne przy dobieraniu 
pytań do właściwych fragmentów 
tekstu o zniszczonych pomnikach i 
udzielaniu odpowiedzi na pytania 
związane z tym tekstem. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
określa kontekst i główną myśli tekstu 
lub fragmentu tekstu i znajduje 
określone informacje w tekstach na 
temat rozmów o pracę, denerwujących 
nawyków innych osób, 
zrehabilitowanych przestępców; wyciąga 
niektóre wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach o historiach 
kryminalnych i niezwykłym włamaniu, w 
ulotce dla stróżów prawa, w liście do 
redakcji; dobiera pytania do właściwych 
fragmentów tekstu o zniszczonych 
pomnikach i udziela odpowiedzi na 
pytania związane z tym tekstem, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń/Uczennica z trudnością określa 
kontekst i główną myśli tekstu lub 
fragmentu tekstu i znajduje określone 
informacje w tekstach na temat rozmów o 
pracę, denerwujących nawyków innych 
osób, zrehabilitowanych przestępców; 
rzadko wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach o 
historiach kryminalnych i niezwykłym 
włamaniu, w ulotce dla stróżów prawa, w 
liście do redakcji; dobiera pytania do 
właściwych fragmentów tekstu o 
zniszczonych pomnikach i udziela 
odpowiedzi na pytania związane z tym 
tekstem, popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, zwierząt, 
przedmiotów, miejsc i zjawisk 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
opisuje zdjęcia związane z pytaniami 
podczas rozmów o pracę, zdjęcie 
miejsca przestępstwa, zdjęcia różnych 
biur, ilustracje przedstawiające sytuację 
kradzieży w sklepie i zatłoczone schody 
na stacji kolejowej; nie popełniając 
większych błędów oraz stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia 
związane z pytaniami podczas 
rozmów o pracę, zdjęcie miejsca 
przestępstwa, zdjęcia różnych biur, 
ilustracje przedstawiające sytuację 
kradzieży w sklepie i zatłoczone 
schody na stacji kolejowej; stosując 
dość urozmaicone słownictwo i 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia 
związane z pytaniami podczas rozmów o 
pracę, zdjęcie miejsca przestępstwa, 
zdjęcia różnych biur, ilustracje 
przedstawiające sytuację kradzieży w 
sklepie i zatłoczone schody na stacji 
kolejowej; stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica opisuje zdjęcia 
związane z pytaniami podczas rozmów o 
pracę, zdjęcie miejsca przestępstwa, 
zdjęcia różnych biur, ilustracje 
przedstawiające sytuację kradzieży w 
sklepie i zatłoczone schody na stacji 
kolejowej; stosując bardzo ograniczoną 
liczbę słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozważanie sytuacji 
hipotetycznych, przedstawianie 
sposobu postępowania 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wypowiada się na temat wakacyjnej 
pracy, którą chciałby/chciałaby podjąć, i 
przedstawia swoje postępowanie w celu 
jej uzyskania, a także rozważa, jakie 
irytujące nawyki wyobrażonych 
współpracowników utrudniłyby 
ukończenie ważnego projektu na czas; 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat wakacyjnej pracy, którą 
chciałby/chciałaby podjąć, i 
przedstawia swoje postępowanie w 
celu jej uzyskania, a także rozważa, 
jakie irytujące nawyki wyobrażonych 
współpracowników utrudniłyby 
ukończenie ważnego projektu na czas; 

Uczeń/Uczennica wypowiada się na 
temat wakacyjnej pracy, którą 
chciałby/chciałaby podjąć, i przedstawia 
swoje postępowanie w celu jej 
uzyskania, a także rozważa, jakie 
irytujące nawyki wyobrażonych 
współpracowników utrudniłyby 
ukończenie ważnego projektu na czas; 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wypowiada 
się na temat wakacyjnej pracy, którą 
chciałby/chciałaby podjąć, i przedstawia 
swoje postępowanie w celu jej uzyskania, 
a także rozważa, jakie irytujące nawyki 
wyobrażonych współpracowników 
utrudniłyby ukończenie ważnego projektu 
na czas; popełnia liczne błędy językowe, 
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stosuje urozmaicone słownictwo i nie 
popełnia błędów językowych. 

stosuje dość urozmaicone słownictwo i 
popełnia niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

stosuje niezbyt urozmaicone słownictwo 
i popełnia błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
list formalny, rozprawka typu „za i 
przeciw”  

Uczeń/Uczennica pisze list formalny z 
prośbą o udział w akcji protestacyjnej, 
zwracając uwagę na strukturę 
wypowiedzi i stosując pytania pośrednie; 
a także tworzy rozprawkę na temat nauki 
zdalnej, przedstawiając w logicznym 
porządku argumenty za i przeciw, 
wprowadzając cytaty i kończąc 
wypowiedź konkluzją – w sposób 
przejrzysty i logiczny, odnosząc się do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze list formalny z 
prośbą o udział w akcji protestacyjnej, 
zwracając uwagę na strukturę 
wypowiedzi i stosując pytania 
pośrednie; a także tworzy rozprawkę 
na temat nauki zdalnej, przedstawiając 
w logicznym porządku argumenty za i 
przeciw, wprowadzając cytaty i 
kończąc wypowiedź konkluzją – w 
sposób w miarę przejrzysty i logiczny, 
odnosząc się w dużej mierze do 
opisanej sytuacji, uwzględniając cel 
wypowiedzi, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze list formalny z 
prośbą o udział w akcji protestacyjnej, 
zwracając uwagę na strukturę 
wypowiedzi i stosując pytania pośrednie; 
a także tworzy rozprawkę na temat nauki 
zdalnej, przedstawiając w logicznym 
porządku argumenty za i przeciw, 
wprowadzając cytaty i kończąc 
wypowiedź konkluzją – w sposób mało 
przejrzysty i nielogiczny, w niewielkim 
stopniu odnosząc się do opisanej 
sytuacji, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica pisze list formalny z 
prośbą o udział w akcji protestacyjnej, 
zwracając uwagę na strukturę wypowiedzi 
i stosując pytania pośrednie; a także 
tworzy rozprawkę na temat nauki zdalnej, 
przedstawiając w logicznym porządku 
argumenty za i przeciw, wprowadzając 
cytaty i kończąc wypowiedź konkluzją – w 
sposób chaotyczny i nielogiczny, nie 
odnosząc się do opisanej sytuacji lub 
robiąc to w niewielkim stopniu, nie 
uwzględniając celu wypowiedzi, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Reagowanie ustne – rozmowa z 
odgrywaniem roli: uzyskiwanie i 
przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
odgrywa w parach role oficera policji 
oraz osoby aresztowanej za kradzież w 
sklepie, w trakcie rozmowy prosi o 
informacje lub udziela informacji o 
okolicznościach wydarzenia; 
ewentualnie popełnione błędy językowe 
nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica odgrywa w parach 
role oficera policji oraz osoby 
aresztowanej za kradzież w sklepie, w 
trakcie rozmowy prosi o informacje lub 
udziela informacji o okolicznościach 
wydarzenia, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń/Uczennica odgrywa w parach role 
oficera policji oraz osoby aresztowanej 
za kradzież w sklepie, w trakcie 
rozmowy prosi o informacje lub udziela 
informacji o okolicznościach wydarzenia, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie odgrywa w 
parach role oficera policji oraz osoby 
aresztowanej za kradzież w sklepie, w 
trakcie rozmowy prosi o informacje lub 
udziela informacji o okolicznościach 
wydarzenia, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Reagowanie ustne – wyrażanie 
swojej opinii i uzasadnianie jej 

Uczeń/Uczennica w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat komentarzy zamieszczonych na 
forum internetowym, będących głosem w 
dyskusji o najbardziej problematycznych 
współpracownikach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń/Uczennica wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat komentarzy 
zamieszczonych na forum 
internetowym, będących głosem w 
dyskusji o najbardziej 
problematycznych 
współpracownikach, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica wyraża swoją opinię 
na temat komentarzy zamieszczonych 
na forum internetowym, będących 
głosem w dyskusji o najbardziej 
problematycznych współpracownikach, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie wyraża 
swoją opinię na temat komentarzy 
zamieszczonych na forum internetowym, 
będących głosem w dyskusji o najbardziej 
problematycznych współpracownikach, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim 

Uczeń/Uczennica streszcza i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, odpowiadając na pytania na 
podstawie przeczytanego tekstu o 
aktach wandalizmu, tworząc raport na 
podstawie wysłuchanego opisu sytuacji; 
mediacja jest adekwatna do tematu i 
kontekstu. 

Uczeń/Uczennica na ogół streszcza i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, odpowiadając na pytania 
na podstawie przeczytanego tekstu o 
aktach wandalizmu, tworząc raport na 
podstawie wysłuchanego opisu 
sytuacji; mediacja jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
streszcza i podsumowuje wypowiedź w 
języku angielskim, odpowiadając na 
pytania na podstawie przeczytanego 
tekstu o aktach wandalizmu, tworząc 
raport na podstawie wysłuchanego opisu 
sytuacji; mediacja jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu, 
liczne błędy językowe zakłócają 
komunikację. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie streszcza i 
podsumowuje wypowiedź w języku 
angielskim, odpowiadając na pytania na 
podstawie przeczytanego tekstu o aktach 
wandalizmu, tworząc raport na podstawie 
wysłuchanego opisu sytuacji; mediacja 
jest w znacznym stopniu nieadekwatna 
do tematu i kontekstu, bardzo liczne błędy 
językowe w znacznym stopniu wpływają 
na komunikację. 
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Przetwarzanie tekstu – 
przekazywanie w języku 
angielskim informacji 
sformułowanych w języku 
angielskim: gramatykalizacja, 
transformacje, zestaw leksykalny, 
słowotwórstwo, zdania z lukami, 
zadanie z lukami 

Uczeń/Uczennica z łatwością uzupełnia 
zdania właściwymi formami wyrazów w 
nawiasach; uzupełnia zdania, 
zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia luki w tekście 
właściwymi formami utworzonymi od 
wyrazów w nawiasach; uzupełnia luki w 
zdaniach, aby jak najprecyzyjniej oddać 
sens wysłuchanego nagrania; uzupełnia 
każdą lukę jednym wyrazem, aby 
otrzymać spójny i logiczny tekst – 
przetwarzanie jest poprawnie 
gramatycznie i ortograficznie, a powstałe 
zdania i teksty spójne i logiczne.  

Uczeń/Uczennica uzupełnia zdania 
właściwymi formami wyrazów w 
nawiasach; uzupełnia zdania, 
zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia luki w 
tekście właściwymi formami 
utworzonymi od wyrazów w 
nawiasach; uzupełnia luki w zdaniach, 
aby jak najprecyzyjniej oddać sens 
wysłuchanego nagrania; uzupełnia 
każdą lukę jednym wyrazem, aby 
otrzymać spójny i logiczny tekst – 
przetwarzanie jest na ogół poprawnie 
gramatycznie i ortograficznie, a 
powstałe zdania i teksty są zazwyczaj 
spójne i logiczne. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
uzupełnia zdania właściwymi formami 
wyrazów w nawiasach; uzupełnia 
zdania, zachowując znaczenie zdań 
wyjściowych; podaje wyraz, który 
poprawnie uzupełnia wszystkie luki w 
zestawie zdań; uzupełnia luki w tekście 
właściwymi formami utworzonymi od 
wyrazów w nawiasach; uzupełnia luki w 
zdaniach, aby jak najprecyzyjniej oddać 
sens wysłuchanego nagrania; uzupełnia 
każdą lukę jednym wyrazem, aby 
otrzymać spójny i logiczny tekst – 
przetwarzanie jest częściowo 
niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są często niespójne i nielogiczne. 

Uczeń/Uczennica nieudolnie uzupełnia 
zdania właściwymi formami wyrazów w 
nawiasach; uzupełnia zdania, zachowując 
znaczenie zdań wyjściowych; podaje 
wyraz, który poprawnie uzupełnia 
wszystkie luki w zestawie zdań; uzupełnia 
luki w tekście właściwymi formami 
utworzonymi od wyrazów w nawiasach; 
uzupełnia luki w zdaniach, aby jak 
najprecyzyjniej oddać sens wysłuchanego 
nagrania; uzupełnia każdą lukę jednym 
wyrazem, aby otrzymać spójny i logiczny 
tekst – przetwarzanie jest w znacznym 
stopniu niepoprawne gramatycznie i 
ortograficznie, a powstałe zdania i teksty 
są niespójne i nielogiczne. 

Przetwarzanie tekstu – 
przedstawianie publiczne 
wcześniej przygotowanego 
materiału; streszczanie w języku 
angielskim przeczytanego tekstu 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację podsumowującą i 
streszczającą porady dla stróżów prawa 
zawarte w przeczytanej wcześniej ulotce 
na ten temat i przedstawia ją na forum 
klasy, nie popełniając większych błędów 
i stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica przygotowuje 
prezentację podsumowującą i 
streszczającą porady dla stróżów 
prawa zawarte w przeczytanej 
wcześniej ulotce na ten temat i 
przedstawia ją na forum klasy, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z pewną trudnością 
przygotowuje prezentację 
podsumowującą i streszczającą porady 
dla stróżów prawa zawarte w 
przeczytanej wcześniej ulotce na ten 
temat i przedstawia ją na forum klasy, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń/Uczennica z trudnością 
przygotowuje prezentację 
podsumowującą i streszczającą porady 
dla stróżów prawa zawarte w 
przeczytanej wcześniej ulotce na ten 
temat i przedstawia ją na forum klasy; 
prezentacja zbudowana jest z trudnych 
do powiązania fragmentów, a popełnione 
błędy językowe w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 
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2018 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction (w 
tym m.in. nazwy elementów 
krajobrazu, nazwy emocji i uczuć, 
słownictwo związane z odżywianiem 
się i zdrowiem, słownictwo związane z 
pracą oraz zatrudnieniem, słownictwo 
określające obowiązki domowe, 
słownictwo związane z 
organizowaniem podróży, słownictwo 
związane z technologią); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje się 
czasami teraźniejszymi w odniesieniu 
do teraźniejszości i przyszłości, 
czasami przeszłymi i zaprzeszłymi, 
konstrukcjami wyrażającymi 
przyszłość, zerowym, pierwszym i 
drugim okresem warunkowym, 
zdaniami podrzędnie złożonymi oraz 
czasownikami modalnymi; właściwie 
stosuje przysłówki czasowniki z 
przyimkiem, określenia ilości oraz 
przedimki. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. nazwy 
elementów krajobrazu, nazwy emocji i 
uczuć, słownictwo związane z 
odżywianiem się i zdrowiem, słownictwo 
związane z pracą oraz zatrudnieniem, 
słownictwo określające obowiązki 
domowe, słownictwo związane z 
organizowaniem podróży, słownictwo 
związane z technologią); na ogół 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi w odniesieniu do 
teraźniejszości i przyszłości, czasami 
przeszłymi i zaprzeszłymi, konstrukcjami 
wyrażającymi przyszłość, zerowym, 
pierwszym i drugim okresem 
warunkowym, zdaniami podrzędnie 
złożonymi oraz czasownikami 
modalnymi; właściwie stosuje przysłówki 
czasowniki z przyimkiem, określenia 
ilości oraz przedimki, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction (w tym m.in. nazwy 
elementów krajobrazu, nazwy emocji i 
uczuć, słownictwo związane z 
odżywianiem się i zdrowiem, słownictwo 
związane z pracą oraz zatrudnieniem, 
słownictwo określające obowiązki 
domowe, słownictwo związane z 
organizowaniem podróży, słownictwo 
związane z technologią); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami 
teraźniejszymi w odniesieniu do 
teraźniejszości i przyszłości, czasami 
przeszłymi i zaprzeszłymi, konstrukcjami 
wyrażającymi przyszłość, zerowym, 
pierwszym i drugim okresem 
warunkowym, zdaniami podrzędnie 
złożonymi oraz czasownikami 
modalnymi; stosuje przysłówki 
czasowniki z przyimkiem, określenia 
ilości oraz przedimki, popełniając liczne 
błędy. 

 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
rozdziału Introduction (w tym m.in. nazwy 
elementów krajobrazu, nazwy emocji i 
uczuć, słownictwo związane z 
odżywianiem się i zdrowiem, słownictwo 
związane z pracą oraz zatrudnieniem, 
słownictwo określające obowiązki 
domowe, słownictwo związane z 
organizowaniem podróży, słownictwo 
związane z technologią); popełnia bardzo 
liczne błędy w konstrukcji i zastosowaniu 
czasów teraźniejszych w odniesieniu do 
teraźniejszości i przyszłości, czasów 
przeszłych i zaprzeszłych, konstrukcji 
wyrażających przyszłość, zerowego, 
pierwszego i drugiego okresu 
warunkowego, zdań podrzędnych 
złożonych oraz czasowników modalnych; 
stosuje przysłówki czasowniki z 
przyimkiem, określenia ilości oraz 
przedimki, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 

 

 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl 
wysłuchanej wypowiedzi; poprawnie 
uzupełnia luki w zdaniach, porządkuje 
hasła oraz poprawnie odpowiada na 
pytania zgodnie z treścią 
wysłuchanego nagrania. 
 
  

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie uzupełnia luki w zdaniach, 
porządkuje hasła oraz poprawnie 
odpowiada na pytania zgodnie z treścią 
wysłuchanego nagrania, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi, popełniając 
dość liczne błędy; uzupełnia luki w 
zdaniach, porządkuje hasła oraz 
odpowiada na pytania zgodnie z treścią 
wysłuchanego nagrania, popełniając 
dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi oraz z trudem znajduje w 
tekście informacje dotyczące 
wykonywania codziennych czynności, 
popełnia przy tym liczne błędy; uzupełnia 
luki w zdaniach, porządkuje hasła oraz 
odpowiada na pytania zgodnie z treścią 
wysłuchanego nagrania, popełniając 
bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa cel przeczytanego 
tekstu, określa główną myśl tekstu na 
temat żywienia, podróżowania oraz na 
temat sytuacji związanych z 
udzielaniem pomocy, dopasowuje 
fragmenty tekstu do właściwych 
ilustracji; poprawnie odpowiada na 
pytania. 

Uczeń określa cel przeczytanego tekstu, 
określa główną myśl tekstu na temat 
żywienia, podróżowania oraz na temat 
sytuacji związanych z udzielaniem 
pomocy, dopasowuje fragmenty tekstu 
do właściwych ilustracji, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
odpowiada na pytania. 

Uczeń określa cel przeczytanego tekstu, 
określa główną myśl tekstu na temat 
żywienia, podróżowania oraz na temat 
sytuacji związanych z udzielaniem 
pomocy, dopasowuje fragmenty tekstu 
do właściwych ilustracji, popełniając 
liczne błędy; odpowiadając na pytania, 
popełnia liczne błędy. 

Uczeń określa cel przeczytanego tekstu, 
określa główną myśl tekstu na temat 
żywienia, podróżowania oraz na temat 
sytuacji związanych z udzielaniem 
pomocy, dopasowuje fragmenty tekstu do 
właściwych ilustracji, popełniając bardzo 
liczne błędy; odpowiadając na pytania, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, zwierząt, 
przedmiotów, miejsc i zjawisk, 
wyrażanie i przedstawianie 
swoich opinii i poglądów 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, opisuje 
ilustracje, porównuje technologię 
współczesną ze starszą, opisuje 
gadżety, wymienia cechy, jakie 
powinien mieć ratownik medyczny, 
odpowiada na pytania, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
opisuje ilustracje, porównuje technologię 
współczesną ze starszą, opisuje 
gadżety, wymienia cechy, jakie powinien 
mieć ratownik medyczny, odpowiada na 
pytania, popełniając błędy językowe na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
opisuje ilustracje, porównuje technologię 
współczesną ze starszą, opisuje 
gadżety, wymienia cechy, jakie powinien 
mieć ratownik medyczny, odpowiada na 
pytania, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, opisuje ilustracje, porównuje 
technologię współczesną ze starszą, 
opisuje gadżety, wymienia cechy, jakie 
powinien mieć ratownik medyczny, 
odpowiada na pytania, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości, przedstawianie 
faktów z przeszłości i 
teraźniejszości, przedstawianie 
intencji, marzeń, nadziei i planów 
na przyszłość 
 

Uczeń w sposób płynny opowiada o 
wydarzeniu sportowym, wypowiada się 
na temat własnego osiągnięcia i 
sposobu jego dokonania, temat 
sytuacji udzielania pomocy medycznej 
na temat swojej przyszłej pracy oraz 
rynku pracy, relacjonuje wydarzenia 
związane z wypadkiem, ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opowiada o wydarzeniu 
sportowym, wypowiada się na temat 
własnego osiągnięcia i sposobu jego 
dokonania, temat sytuacji udzielania 
pomocy medycznej, na temat swojej 
przyszłej pracy oraz rynku pracy, 
relacjonuje wydarzenia związane z 
wypadkiem, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opowiada o wydarzeniu 
sportowym, wypowiada się na temat 
własnego osiągnięcia i sposobu jego 
dokonania, temat sytuacji udzielania 
pomocy medycznej, na temat swojej 
przyszłej pracy oraz rynku pracy 
relacjonuje wydarzenia związane z 
wypadkiem, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie opowiada o wydarzeniu 
sportowym, wypowiada się na temat 
własnego osiągnięcia i sposobu jego 
dokonania, temat sytuacji udzielania 
pomocy medycznej, na temat swojej 
przyszłej pracy oraz rynku pracy, 
relacjonuje wydarzenia związane z 
wypadkiem, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji, udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny pyta i udziela 
informacji na temat umieszczania 
danych w CV oraz udziela rad młodym 
osobom przyjeżdżającym do Polski, 
rozmawia na temat technologii i 
gadżetów przyszłości, rozmawia na 
temat przydatnych i niezwykłych 
trendów, ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
umieszczania danych w CV oraz udziela 
rad młodym osobom przyjeżdżającym 
do Polski, rozmawia na temat 
technologii i gadżetów przyszłości, 
rozmawia na temat przydatnych i 
niezwykłych trendów, popełniając 
nieliczne błędy językowe, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń pyta i udziela informacji na temat 
umieszczania danych w CV oraz udziela 
rad młodym osobom przyjeżdżającym do 
Polski, rozmawia na temat technologii i 
gadżetów przyszłości, rozmawia na 
temat przydatnych i niezwykłych 
trendów, popełniając liczne błędy 
językowe, które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie pyta i udziela informacji 
na temat umieszczania danych w CV oraz 
udziela rad młodym osobom 
przyjeżdżającym do Polski, rozmawia na 
temat technologii i gadżetów przyszłości, 
rozmawia na temat przydatnych i 
niezwykłych trendów, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wiadomość email, notatka, wpis 
na blogu 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat swoich 
planów na kolejny dzień, na temat 
swoich doświadczeń kulinarnych oraz 
wiadomość wyrażając opinię na temat 
zrobienia tatuażu, opisuje podróż z 
nieszczęśliwym wypadkiem, tworzy 
wiadomości email na temat planów 
związanych z podejmowaną pracą 
oraz wpis na blogu na temat 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat swoich 
planów na kolejny dzień, na temat 
swoich doświadczeń kulinarnych oraz 
wiadomość wyrażając opinię na temat 
zrobienia tatuażu, opisuje podróż z 
nieszczęśliwym wypadkiem, tworzy 
wiadomości email na temat planów 
związanych z podejmowaną pracą oraz 
wpis na blogu na temat technologii, 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną na temat swoich 
planów na kolejny dzień, na temat 
swoich doświadczeń kulinarnych oraz 
wiadomość wyrażając opinię na temat 
zrobienia tatuażu, opisuje podróż z 
nieszczęśliwym wypadkiem, tworzy 
wiadomości email na temat planów 
związanych z podejmowaną pracą oraz 
wpis na blogu na temat technologii, 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną na temat swoich 
planów na kolejny dzień, na temat swoich 
doświadczeń kulinarnych oraz wiadomość 
wyrażając opinię na temat zrobienia 
tatuażu, opisuje podróż z nieszczęśliwym 
wypadkiem, tworzy wiadomości email na 
temat planów związanych z 
podejmowaną pracą oraz wpis na blogu 
na temat technologii, popełniając błędy 
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technologii, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 

UNIT 1   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 1 (w tym m.in. 
słownictwo opisujące uczucia i emocje, 
słownictwo opisujące umiejętności i 
zainteresowania, słownictwo opisujące 
cechy charakteru, słownictwo 
związane z wartościami i tożsamością, 
słownictwo związane z różnymi 
etapami w życiu, zwroty wyrażające 
wnioskowanie, wyrażenia związane z 
literaturą, wyrażenia służące do 
opowiadania o wspomnieniach, 
opisujące cechy charakteru oraz 
wprowadzające zwrot akcji); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasami past simple, 
past perfect simple i past perfect 
continuous, właściwie stosuje 
konstrukcje used to & would oraz 
czasowniki z przyimkami. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 1 (w 
tym m.in. słownictwo opisujące uczucia i 
emocje, słownictwo opisujące 
umiejętności i zainteresowania, 
słownictwo opisujące cechy charakteru, 
słownictwo związane z wartościami i 
tożsamością, słownictwo związane z 
różnymi etapami w życiu, zwroty 
wyrażające wnioskowanie, wyrażenia 
związane z literaturą, wyrażenia służące 
do opowiadania o wspomnieniach, 
opisujące cechy charakteru oraz 
wprowadzające zwrot akcji); bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługuje się 
czasami past simple, past perfect simple 
i past perfect continuous, stosuje 
konstrukcje used to & would oraz 
czasowniki z przyimkami, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 1 (w tym 
m.in. słownictwo opisujące uczucia i 
emocje, słownictwo opisujące 
umiejętności i zainteresowania, 
słownictwo opisujące cechy charakteru, 
słownictwo związane z wartościami i 
tożsamością, słownictwo związane z 
różnymi etapami w życiu, zwroty 
wyrażające wnioskowanie, wyrażenia 
związane z literaturą, wyrażenia służące 
do opowiadania o wspomnieniach, 
opisujące cechy charakteru oraz 
wprowadzające zwrot akcji); nie zawsze 
poprawnie posługuje się czasami past 
simple, past perfect simple i past perfect 
continuous, stosuje konstrukcje used to 
& would oraz czasowniki z przyimkami, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 1 (w tym m.in. słownictwo opisujące 
uczucia i emocje, słownictwo opisujące 
umiejętności i zainteresowania, 
słownictwo opisujące cechy charakteru, 
słownictwo związane z wartościami i 
tożsamością, słownictwo związane z 
różnymi etapami w życiu, zwroty 
wyrażające wnioskowanie, wyrażenia 
związane z literaturą, wyrażenia służące 
do opowiadania o wspomnieniach, 
opisujące cechy charakteru oraz 
wprowadzające zwrot akcji); popełnia 
bardzo liczne błędy posługując się 
czasami past simple, past perfect simple i 
past perfect continuous; stosuje 
konstrukcje used to & would oraz 
czasowniki z przyimkami, popełniając 
bardzo liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące uprawiania sportu, 
szczególnego dnia inteligencji 
emocjonalnej, działania zmieniającego 
życie, bohaterów literackich, 
bohaterów fikcyjnych oraz filmów; 
poprawnie dopasowuje opinie do 
rozmówców, wskazuje najlepsze 
streszczenie, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, wybiera 
poprawną odpowiedź spośród 
podanych opcji i odpowiada na 
pytania. 

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
uprawiania sportu, szczególnego dnia 
inteligencji emocjonalnej, działania 
zmieniającego życie, bohaterów 
literackich, bohaterów fikcyjnych oraz 
filmów, popełniając nieliczne błędy; na 
ogół poprawnie dopasowuje opinie do 
rozmówców, wskazuje najlepsze 
streszczenie, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, wybiera poprawną 
odpowiedź spośród podanych opcji i 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące uprawiania sportu, 
szczególnego dnia inteligencji 
emocjonalnej, działania zmieniającego 
życie, bohaterów literackich, bohaterów 
fikcyjnych oraz filmów, popełniając dość 
liczne błędy; często błędnie dopasowuje 
opinie do rozmówców, wskazuje 
najlepsze streszczenie, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, wybiera poprawną 
odpowiedź spośród podanych opcji i 
odpowiada na pytania. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące uprawiania sportu, 
szczególnego dnia inteligencji 
emocjonalnej, działania zmieniającego 
życie, bohaterów literackich, bohaterów 
fikcyjnych oraz filmów, popełnia przy tym 
liczne błędy; z trudnością dopasowuje 
opinie do rozmówców, wskazuje 
najlepsze streszczenie, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, wybiera poprawną 
odpowiedź spośród podanych opcji i 
odpowiada na pytania, popełniając liczne 
błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących rozwijania swojej 
inteligencji emocjonalnej, 
zainteresowań, podjęcia nowego 
hobby i gatunków literackich; 
poprawnie odpowiada na pytania, 
dopasowuje nagłówki do 
poszczególnych fragmentów tekstu, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych oraz dopasowuje części 
tekstu do pytań. 

Uczeń określa główną myśl i znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących rozwijania swojej 
inteligencji emocjonalnej, 
zainteresowań, podjęcia nowego hobby i 
gatunków literackich; na ogół poprawnie 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych 
fragmentów tekstu, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych oraz 
dopasowuje części tekstu do pytań. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
rozwijania swojej inteligencji 
emocjonalnej, zainteresowań, podjęcia 
nowego hobby i gatunków literackich, 
popełniając liczne błędy; często błędnie 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych 
fragmentów tekstu, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych oraz 
dopasowuje części tekstu do pytań. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących rozwijania swojej inteligencji 
emocjonalnej, zainteresowań, podjęcia 
nowego hobby i gatunków literackich, 
popełniając bardzo liczne błędy; bardzo 
często błędnie odpowiada na pytania, 
dopasowuje nagłówki do poszczególnych 
fragmentów tekstu, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych oraz 
dopasowuje części tekstu do pytań. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, wyrażanie i 
opisywanie uczuć i emocji 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
rozwijania inteligencji emocjonalnej, 
przyczyn powstawania konfliktów, 
hobby i zainteresowań, etapów w 
życiu, bohaterów książek lub filmów, 
spotkania z bohaterem fikcyjnym oraz 
wyraża swoje upodobania i 
preferencje, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat rozwijania inteligencji 
emocjonalnej, przyczyn powstawania 
konfliktów, hobby i zainteresowań, 
etapów w życiu, bohaterów książek lub 
filmów, spotkania z bohaterem fikcyjnym 
oraz wyraża swoje upodobania i 
preferencje, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat rozwijania inteligencji 
emocjonalnej, przyczyn powstawania 
konfliktów, hobby i zainteresowań, 
etapów w życiu, bohaterów książek lub 
filmów, spotkania z bohaterem fikcyjnym 
oraz wyraża swoje upodobania i 
preferencje, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat rozwijania inteligencji 
emocjonalnej, przyczyn powstawania 
konfliktów, hobby i zainteresowań, 
etapów w życiu, bohaterów książek lub 
filmów, spotkania z bohaterem fikcyjnym 
oraz wyraża swoje upodobania i 
preferencje, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
z przeszłości, przedstawianie 
faktów z przeszłości 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat odnoszenia sukcesu w 
sporcie, początków wybranego sportu 
lub aktywności, opowiada o 
wydarzeniach związanych w 
wybranymi uczuciami i emocjami, 
opowiada o konfliktowej sytuacji, 
relacjonując wydarzenia, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wypowiada się na temat 
odnoszenia sukcesu w sporcie, 
początków wybranego sportu lub 
aktywności, opowiada o wydarzeniach 
związanych w wybranymi uczuciami i 
emocjami, opowiada o konfliktowej 
sytuacji, relacjonując wydarzenia, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
odnoszenia sukcesu w sporcie, 
początków wybranego sportu lub 
aktywności, opowiada o wydarzeniach 
związanych w wybranymi uczuciami i 
emocjami, opowiada o konfliktowej 
sytuacji, relacjonując wydarzenia, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
odnoszenia sukcesu w sporcie, 
początków wybranego sportu lub 
aktywności, opowiada o wydarzeniach 
związanych w wybranymi uczuciami i 
emocjami, opowiada o konfliktowej 
sytuacji, relacjonując wydarzenia, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opis ludzi, miejsc  

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustrację dotyczącą uprawiania sportu 
oraz ilustracje związane z emocjami, 
sytuacjami konfliktowymi, opisuje 
bohaterów książek lub filmów, stosując 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą 
uprawiania sportu oraz ilustracje 
związane z emocjami, opisuje 
bohaterów książek lub filmów, stosując 
w miarę urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne; 
nieliczne błędy na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą 
uprawiania sportu oraz ilustracje 
związane z emocjami, opisuje 
bohaterów książek lub filmów, stosując 
dość ograniczone słownictwo i struktury 
gramatyczne; liczne błędy językowe 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń opisuje ilustrację dotyczącą 
uprawiania sportu oraz ilustracje 
związane z emocjami, opisuje bohaterów 
książek lub filmów, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 
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Reagowanie na wypowiedzi – 
udzielanie i uzyskiwanie 
informacji, udzielania rad 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania związane z 
hobby i zainteresowaniami oraz 
popularnymi wśród młodzieży 
aktywnościami, udziela rad na temat 
rozwijania inteligencji emocjonalnej 
ewentualnie oraz jak zachować się w 
opisanej sytuacji, popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z hobby i zainteresowaniami 
oraz popularnymi wśród młodzieży 
aktywnościami, udziela rad na temat 
rozwijania inteligencji emocjonalnej 
ewentualnie oraz jak zachować się w 
opisanej sytuacji, popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z hobby i zainteresowaniami 
oraz popularnymi wśród młodzieży 
aktywnościami, udziela rad na temat 
rozwijania inteligencji emocjonalnej 
ewentualnie oraz jak zachować się w 
opisanej sytuacji, popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
związane z hobby i zainteresowaniami 
oraz popularnymi wśród młodzieży 
aktywnościami, udziela rad na temat 
rozwijania inteligencji emocjonalnej 
ewentualnie oraz jak zachować się w 
opisanej sytuacji, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wiadomość na forum, notatka 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki 
na temat własnych cech charakteru, 
swojej rodziny i przyjaciół, 
negatywnego bohatera oraz 
wiadomości na forum na swój temat 
oraz na temat swoich zainteresowań 
oraz na temat życia szkolnego z 
uwzględnieniem zmian, interpretuje 
odpowiedzi udzielone w quizie na 
temat inteligencji emocjonalnej, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat własnych cech charakteru, swojej 
rodziny i przyjaciół, negatywnego 
bohatera oraz wiadomości na forum na 
swój temat oraz na temat swoich 
zainteresowań oraz na temat życia 
szkolnego z uwzględnieniem zmian, 
interpretuje odpowiedzi udzielone w 
quizie na temat inteligencji 
emocjonalnej, popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje w 
miarę właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat własnych cech charakteru, swojej 
rodziny i przyjaciół, negatywnego 
bohatera oraz wiadomości na forum na 
swój temat oraz na temat swoich 
zainteresowań oraz na temat życia 
szkolnego z uwzględnieniem zmian, 
interpretuje odpowiedzi udzielone w 
quizie na temat inteligencji 
emocjonalnej, popełniając błędy 
językowe, które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat własnych cech charakteru, swojej 
rodziny i przyjaciół, negatywnego 
bohatera oraz wiadomości na forum na 
swój temat oraz na temat swoich 
zainteresowań oraz na temat życia 
szkolnego z uwzględnieniem zmian, 
interpretuje odpowiedzi udzielone w 
quizie na temat inteligencji emocjonalnej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

UNIT 2   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 2 (w tym m.in. 
nazwy emocji i uczuć, słownictwo 
związane z relacjami rodzinnymi i 
międzyludzkimi, z radzeniem sobie z 
trudnościami, ze stanami 
emocjonalnymi, z umiejętnościami i 
doświadczeniami, słownictwo 
określające zdrowie i dobrostan, 
zwroty wyrażające dedukcję, 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 2 (w 
tym m.in. nazwy emocji i uczuć, 
słownictwo związane z relacjami 
rodzinnymi i międzyludzkimi, z 
radzeniem sobie z trudnościami, ze 
stanami emocjonalnymi, z 
umiejętnościami i doświadczeniami, 
słownictwo określające zdrowie i 
dobrostan, zwroty wyrażające dedukcję, 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 2 (w tym 
m.in. nazwy emocji i uczuć, słownictwo 
związane z relacjami rodzinnymi i 
międzyludzkimi, z radzeniem sobie z 
trudnościami, ze stanami 
emocjonalnymi, z umiejętnościami i 
doświadczeniami, słownictwo 
określające zdrowie i dobrostan, zwroty 
wyrażające dedukcję, propozycję i radę, 

Uczeń, posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 2 (w tym m.in. nazwy emocji i 
uczuć, słownictwo związane z relacjami 
rodzinnymi i międzyludzkimi, z radzeniem 
sobie z trudnościami, ze stanami 
emocjonalnymi, z umiejętnościami i 
doświadczeniami, słownictwo określające 
zdrowie i dobrostan, zwroty wyrażające 
dedukcję, propozycję i radę, wyrażenia 
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propozycję i radę, wyrażenia służące 
do udzielania rad, wyrażenia służące 
podnoszeniu napięcia w tekście); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
posługuje się czasem present 
continuous z always / forever, 
konstrukcją had better, czasownikami 
modalnymi wyrażającymi radę, 
obowiązek, możliwość, 
prawdopodobieństwo i pewność oraz 
czasownikami modalnymi w 
przeszłości. 

propozycję i radę, wyrażenia służące do 
udzielania rad, wyrażenia służące 
podnoszeniu napięcia w tekście); na 
ogół poprawnie posługuje się czasem 
present continuous z always / forever, 
konstrukcją had better, czasownikami 
modalnymi wyrażającymi radę, 
obowiązek, możliwość, 
prawdopodobieństwo i pewność oraz 
czasownikami modalnymi w przeszłości. 

wyrażenia służące do udzielania rad, 
wyrażenia służące podnoszeniu napięcia 
w tekście); nie zawsze poprawnie 
posługuje się czasem present 
continuous z always / forever, 
konstrukcją had better, czasownikami 
modalnymi wyrażającymi radę, 
obowiązek, możliwość, 
prawdopodobieństwo i pewność oraz 
czasownikami modalnymi w przeszłości. 

służące do udzielania rad, wyrażenia 
służące podnoszeniu napięcia w tekście); 
popełnia bardzo liczne błędy w 
posługiwaniu się czasem present 
continuous z always / forever, konstrukcją 
had better, czasownikami modalnymi 
wyrażającymi radę, obowiązek, 
możliwość, prawdopodobieństwo i 
pewność oraz czasownikami modalnymi 
w przeszłości. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje 
dotyczące rodziny, tęsknoty za 
domem, wytrwałości w dążeniu do 
celu, rozmowy między uczniami, bycia 
przygotowanym do sytuacji; poprawnie 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
podane słowa do definicji, uzupełnia 
luki w zdaniach, układa informacje w 
określonym porządku, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych, dopasowuje fragmenty 
wypowiedzi do tematów, dobiera 
zdania do wypowiedzi oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń określa główną myśl oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
rodziny, tęsknoty za domem, 
wytrwałości w dążeniu do celu, rozmowy 
między uczniami, bycia przygotowanym 
do sytuacji, popełniając nieliczne błędy; 
na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania, dopasowuje podane słowa do 
definicji, uzupełnia luki w zdaniach, 
układa informacje w określonym 
porządku, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje fragmenty wypowiedzi do 
tematów, dobiera zdania do wypowiedzi 
oraz wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące rodziny, tęsknoty 
za domem, wytrwałości w dążeniu do 
celu, rozmowy między uczniami, bycia 
przygotowanym do sytuacji, a także 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
podane słowa do definicji, uzupełnia luki 
w zdaniach, układa informacje w 
określonym porządku, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje fragmenty wypowiedzi do 
tematów, dobiera zdania do wypowiedzi 
oraz wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, popełniając dość liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz z trudem znajduje w tekście 
informacje dotyczące rodziny, tęsknoty za 
domem, wytrwałości w dążeniu do celu, 
rozmowy między uczniami, bycia 
przygotowanym do sytuacji, a także 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
podane słowa do definicji, uzupełnia luki 
w zdaniach, układa informacje w 
określonym porządku, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje fragmenty wypowiedzi do 
tematów, dobiera zdania do wypowiedzi 
oraz wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, popełniając przy tym liczne 
błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
pokonywania trudności oraz 
wypalenia; z łatwością odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w tekstach 
wybierając spośród podanych 
wyrazów, dopasowuje pytania do 
odpowiednich akapitów, przekazuje w 
języku polskim informacje z tekstu 
oraz wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących pokonywania 
trudności oraz wypalenia, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
tekstach wybierając spośród podanych 
wyrazów, dopasowuje pytania do 
odpowiednich akapitów, przekazuje w 
języku polskim informacje z tekstu oraz 
wskazuje odpowiednią odpowiedź 
spośród podanych. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
pokonywania trudności oraz wypalenia, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w tekstach wybierając 
spośród podanych wyrazów, 
dopasowuje pytania do odpowiednich 
akapitów, przekazuje w języku polskim 
informacje z tekstu oraz wskazuje 
odpowiednią odpowiedź spośród 
podanych 

 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
pokonywania trudności oraz wypalenia, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w tekstach wybierając 
spośród podanych wyrazów, dopasowuje 
pytania do odpowiednich akapitów, 
przekazuje w języku polskim informacje z 
tekstu oraz wskazuje odpowiednią 
odpowiedź spośród podanych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
Opis ludzi, miejsc, czynności i 
zdarzeń, opowiadanie o 
czynnościach, doświadczeniach 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające kadry z 
filmu, rodzeństwo, dzieci grające w 
szachy, odpoczywających ludzi, akcję 
ratowniczą, rodzinę wielopokoleniową 
oraz opisuje sytuację związaną z 
byciem nie do końca przygotowanym, 
opowiada o kłopotliwej sytuacji poza 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
kadry z filmu, rodzeństwo, dzieci grające 
w szachy, odpoczywających ludzi, akcję 
ratowniczą, rodzinę wielopokoleniową 
oraz opisuje sytuację związaną z byciem 
nie do końca przygotowanym, opowiada 
o kłopotliwej sytuacji poza domem, 
popełniając niewielkie błędy językowe 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
kadry z filmu, rodzeństwo, dzieci grające 
w szachy, odpoczywających ludzi, akcję 
ratowniczą, rodzinę wielopokoleniową 
oraz opisuje sytuację związaną z byciem 
nie do końca przygotowanym, opowiada 
o kłopotliwej sytuacji poza domem, 
stosując mało urozmaicone słownictwo i 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające kadry z filmu, 
rodzeństwo, dzieci grające w szachy, 
odpoczywających ludzi, akcję ratowniczą, 
rodzinę wielopokoleniową oraz opisuje 
sytuację związaną z byciem nie do końca 
przygotowanym, opowiada o kłopotliwej 
sytuacji poza domem, stosując bardzo 
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domem, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 

popełniając błędy językowe w pewnym 
stopniu zakłócające komunikację. 

ograniczoną ilość słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, przedstawianie 
wad i zalet różnych rozwiązań, 
wyrażanie i opisywanie uczuć i 
emocji 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
posiadania rodzeństwa, swoich relacji 
rodzinnych, ponoszenia porażki, 
własnych doświadczeń, planowania i 
działania spontanicznego, wskazówek 
na temat dążenia do celu, spotykania 
się z dalszą rodziną, przydatności rad 
na temat dobrostanu w codziennym 
życiu oraz przedstawia możliwe 
odczucia w opisanej sytuacji, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat posiadania rodzeństwa, swoich 
relacji rodzinnych, ponoszenia porażki, 
własnych doświadczeń, planowania i 
działania spontanicznego, wskazówek 
na temat dążenia do celu, spotykania się 
z dalszą rodziną, przydatności rad na 
temat dobrostanu w codziennym życiu 
oraz przedstawia możliwe odczucia w 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
posiadania rodzeństwa, swoich relacji 
rodzinnych, ponoszenia porażki, 
własnych doświadczeń, planowania i 
działania spontanicznego, wskazówek 
na temat dążenia do celu, spotykania się 
z dalszą rodziną, przydatności rad na 
temat dobrostanu w codziennym życiu 
oraz przedstawia możliwe odczucia w 
opisanej sytuacji, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat posiadania rodzeństwa, swoich 
relacji rodzinnych, ponoszenia porażki, 
własnych doświadczeń, planowania i 
działania spontanicznego, wskazówek na 
temat dążenia do celu, spotykania się z 
dalszą rodziną, przydatności rad na temat 
dobrostanu w codziennym życiu oraz 
przedstawia możliwe odczucia w opisanej 
sytuacji, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę 
na temat wypadku podczas wyprawy 
rowerowej; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat wypadku podczas 
wyprawy rowerowej; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat wypadku podczas 
wyprawy rowerowej; popełnia dość 
liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat wypadku podczas wyprawy 
rowerowej; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wybór i odrzucenie 
 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu przekazania wiadomości oraz 
najlepszy sposób na pocieszenie 
kogoś i odrzuca pozostałe opcje, 
stosując odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; 
wypowiedź jest adekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi nie 
potrzebuje lub rzadko potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu przekazania wiadomości oraz 
najlepszy sposób na pocieszenie kogoś i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub zakłócające w 
niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo nieadekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi czasami potrzebuje pomocy 
ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu przekazania wiadomości oraz 
najlepszy sposób na pocieszenie kogoś i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu przekazania wiadomości oraz 
najlepszy sposób na pocieszenie kogoś i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji, udzielanie 
rad 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
własnych doświadczeń, udziela rad na 
temat bycia lepiej przygotowanym, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące własnych doświadczeń, 
udziela rad na temat bycia lepiej 
przygotowanym; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące własnych doświadczeń, 
udziela rad na temat bycia lepiej 
przygotowanym, popełniając dość liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

 

Uczeń nieudolnie pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące własnych 
doświadczeń, udziela rad na temat bycia 
lepiej przygotowanym, popełniając liczne 
błędy językowe, które znacznie zakłócają 
komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
notatka, list formalny, wiadomość 
e-mail 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości na blogu na temat 
obowiązków domowych oraz trudnej 
sytuacji i sposobu wyjścia z niej, 
wiadomości e-mail na temat odwiedzin 
rodziny z zagranicy oraz na temat 
trudnej sytuacji w życiu, oraz w formie 
listu na temat ograniczenia liczby 
egzaminów, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości na blogu na temat 
obowiązków domowych oraz trudnej 
sytuacji i sposobu wyjścia z niej, 
wiadomości e-mail na temat odwiedzin 
rodziny z zagranicy oraz na temat 
trudnej sytuacji w życiu, oraz w formie 
listu na temat ograniczenia liczby 
egzaminów, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości na blogu na temat 
obowiązków domowych oraz trudnej 
sytuacji i sposobu wyjścia z niej, 
wiadomości e-mail na temat odwiedzin 
rodziny z zagranicy oraz na temat 
trudnej sytuacji w życiu, oraz w formie 
listu na temat ograniczenia liczby 
egzaminów, popełniając błędy, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów wypowiedź pisemną w formie 
wiadomości na blogu na temat 
obowiązków domowych oraz trudnej 
sytuacji i sposobu wyjścia z niej, 
wiadomości e-mail na temat odwiedzin 
rodziny z zagranicy oraz na temat trudnej 
sytuacji w życiu, oraz w formie listu na 
temat ograniczenia liczby egzaminów, 
popełniając błędy, które w znacznym 
stopniu wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; nie zachowuje właściwej 
formy i stylu. 

 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
uzupełnia luki w zdaniach wybierając 
spośród podanych wyrazów oraz 
zmieniając formę podanego wyrazu, 
dopasowuje wyrazy tworząc związki 
frazeologiczne; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół poprawnie interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając spośród podanych 
wyrazów oraz zmieniając formę 
podanego wyrazu, dopasowuje wyrazy 
tworząc związki frazeologiczne; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację. 
 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje, tłumaczy zdania i fragmenty 
zdań, uzupełnia luki w zdaniach 
wybierając spośród podanych wyrazów 
oraz zmieniając formę podanego 
wyrazu, dopasowuje wyrazy tworząc 
związki frazeologiczne; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając spośród podanych 
wyrazów oraz zmieniając formę 
podanego wyrazu, dopasowuje wyrazy 
tworząc związki frazeologiczne, stosując 
bardzo ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych i popełniając 
bardzo liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
komunikację. 

UNIT 3  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 3 (w tym m.in. 
słownictwo związane z wyzwaniami 
oraz wzorcami, zwroty używane do 
poruszania trudnych tematów, zwroty 
wyjaśniające punkt widzenie, zwroty 
służące grzecznemu nie zgadzaniu 
się, związki wyrazowe dotyczące 
sportu, słownictwo związane z 
trenowaniem i problemami w sporcie, 
wyrażenia związane z psychologią 
sportu, zwroty opisujące scenerię i 
nastrój, zwroty przekazujące poglądy i 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 3 (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
wyzwaniami oraz wzorcami, zwroty 
używane do poruszania trudnych 
tematów, zwroty wyjaśniające punkt 
widzenie, zwroty służące grzecznemu 
nie zgadzaniu się, związki wyrazowe 
dotyczące sportu, słownictwo związane 
z trenowaniem i problemami w sporcie, 
wyrażenia związane z psychologią 
sportu, zwroty opisujące scenerię i 
nastrój, zwroty przekazujące poglądy i 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 3 (w tym 
m.in. słownictwo związane z 
wyzwaniami oraz wzorcami, zwroty 
używane do poruszania trudnych 
tematów, zwroty wyjaśniające punkt 
widzenie, zwroty służące grzecznemu 
nie zgadzaniu się, związki wyrazowe 
dotyczące sportu, słownictwo związane 
z trenowaniem i problemami w sporcie, 
wyrażenia związane z psychologią 
sportu, zwroty opisujące scenerię i 
nastrój, zwroty przekazujące poglądy i 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 3 (w tym m.in. słownictwo związane 
z wyzwaniami oraz wzorcami, zwroty 
używane do poruszania trudnych 
tematów, zwroty wyjaśniające punkt 
widzenie, zwroty służące grzecznemu nie 
zgadzaniu się, związki wyrazowe 
dotyczące sportu, słownictwo związane z 
trenowaniem i problemami w sporcie, 
wyrażenia związane z psychologią sportu, 
zwroty opisujące scenerię i nastrój, zwroty 
przekazujące poglądy i opinie innych); 
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opinie innych); poprawnie stosuje 
formy czasowników po czasownikach 
(-ing / bezokolicznik), zdania 
warunkowe, konstrukcje porównujące 
(not) as… as, …er and …er, the… 
the… oraz przysłówki. 

opinie innych); na ogół poprawnie 
stosuje formy czasowników po 
czasownikach (-ing / bezokolicznik), 
zdania warunkowe, konstrukcje 
porównujące (not) as… as, …er and 
…er, the… the… oraz przysłówki, 
popełniając nieliczne błędy. 

 

opinie innych); nie zawsze poprawnie 
stosuje formy czasowników po 
czasownikach (-ing / bezokolicznik), 
zdania warunkowe, konstrukcje 
porównujące (not) as… as, …er and 
…er, the… the… oraz przysłówki, 
popełniając liczne błędy. 

popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji 
i zastosowaniu formy czasowników po 
czasownikach (-ing / bezokolicznik), 
zdania warunkowe, konstrukcje 
porównujące (not) as… as, …er and …er, 
the… the… oraz przysłówki, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 
 
 

Uczeń określa główną myśl, kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące grzecznego 
wyrażania innego zdania, sytuacji 
konfliktowych, problemów 
współczesnego sportu, aktywności w 
internecie, nie popełniając większych 
błędów; poprawnie uzupełnia luki w 
zdaniach, dobiera osoby do 
wypowiedzi, dopasowuje opisy oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń określa główną myśl, kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące grzecznego 
wyrażania innego zdania, sytuacji 
konfliktowych, problemów 
współczesnego sportu, aktywności w 
internecie, popełniając nieliczne błędy; w 
miarę poprawnie poprawnie uzupełnia 
luki w zdaniach, dobiera osoby do 
wypowiedzi, dopasowuje opisy oraz 
odpowiada na pytania. 

 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl, kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
grzecznego wyrażania innego zdania, 
sytuacji konfliktowych, problemów 
współczesnego sportu, aktywności w 
internecie; uzupełnia luki w zdaniach, 
dobiera osoby do wypowiedzi, 
dopasowuje opisy oraz odpowiada na 
pytania, popełniając dość liczne błędy;  

Uczeń z trudnością określa główną myśl, 
kontekst sytuacyjny oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące grzecznego 
wyrażania innego zdania, sytuacji 
konfliktowych, problemów współczesnego 
sportu, aktywności w internecie; 
poprawnie uzupełnia luki w zdaniach, 
dobiera osoby do wypowiedzi, 
dopasowuje opisy oraz odpowiada na 
pytania, popełniając liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
wzorców oraz psychologii sportu; z 
łatwością wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje pytania oraz nagłówki, 
wskazuje związek pomiędzy 
artykułami, określa tematy poruszone 
w tekście, uzupełnia luki w tekście 
brakującymi zdaniami oraz odpowiada 
na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wzorców oraz 
psychologii sportu; na ogół poprawnie 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych, dopasowuje pytania oraz 
nagłówki, wskazuje związek pomiędzy 
artykułami, określa tematy poruszone w 
tekście, uzupełnia luki w tekście 
brakującymi zdaniami oraz odpowiada 
na pytania. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wzorców oraz psychologii 
sportu, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje pytania oraz nagłówki, 
wskazuje związek pomiędzy artykułami, 
określa tematy poruszone w tekście, 
uzupełnia luki w tekście brakującymi 
zdaniami oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
wzorców oraz psychologii sportu, 
popełniając bardzo liczne błędy; z 
trudnością wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, wskazuje właściwą odpowiedź 
spośród podanych, dopasowuje pytania 
oraz nagłówki, wskazuje związek 
pomiędzy artykułami, określa tematy 
poruszone w tekście, uzupełnia luki w 
tekście brakującymi zdaniami oraz 
odpowiada na pytania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, opisywanie 
emocji i uczuć 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
dyskusji i kłótni, grzecznego wyrażania 
innego zdania, uczestnictwa w 
konfliktach, skutków negatywnych 
zjawisk w sporcie, psychologii sportu, 
przydatność artykułu o psychologii 
sportu w innych dziedzinach życia, 
znaczenia osób będących wzorcami 
do naśladowania, ilości czasu 
spędzanego w internecie, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat dyskusji i kłótni, grzecznego 
wyrażania innego zdania, uczestnictwa 
w konfliktach, skutków negatywnych 
zjawisk w sporcie, psychologii sportu, 
przydatność artykułu o psychologii 
sportu w innych dziedzinach życia, 
znaczenia osób będących wzorcami do 
naśladowania, ilości czasu spędzanego 
w internecie, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
dyskusji i kłótni, grzecznego wyrażania 
innego zdania, uczestnictwa w 
konfliktach, skutków negatywnych 
zjawisk w sporcie, psychologii sportu, 
przydatność artykułu o psychologii 
sportu w innych dziedzinach życia, 
znaczenia osób będących wzorcami do 
naśladowania, ilości czasu spędzanego 
w internecie, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat dyskusji i kłótni, grzecznego 
wyrażania innego zdania, uczestnictwa w 
konfliktach, skutków negatywnych zjawisk 
w sporcie, psychologii sportu, 
przydatność artykułu o psychologii sportu 
w innych dziedzinach życia, znaczenia 
osób będących wzorcami do 
naśladowania, ilości czasu spędzanego w 
internecie, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej –
rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę 
na temat sposobu zachowania się; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat sposobu zachowania 
się; nieliczne popełnione błędy językowe 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat sposobu zachowania 
się; popełnia dość liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat sposobu zachowania się; popełnia 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, 
opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat uczestnictwa w konfliktach 
oraz spotkania ze znaną osobą, 
relacjonuje sytuację bycia stroną 
sytuacji konfliktowej, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wypowiada się na temat 
uczestnictwa w konfliktach oraz 
spotkania ze znaną osobą, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
uczestnictwa w konfliktach oraz 
spotkania ze znaną osobą, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
uczestnictwa w konfliktach oraz spotkania 
ze znaną osobą, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, zwierząt, 
przedmiotów, miejsc i zjawisk 
 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające sytuacje 
konfliktowe oraz wydarzenie sportowe, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
sytuacje konfliktowe oraz wydarzenie 
sportowe, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi i stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo i poprawne 
struktury gramatyczne. 
 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
sytuacje konfliktowe oraz wydarzenie 
sportowe, stosując mało urozmaicone 
słownictwo i popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające sytuacje konfliktowe oraz 
wydarzenie sportowe, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
przedstawianie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat możliwości spotkania ze 
znaną osobą, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wypowiada się na temat 
możliwości spotkania ze znaną osobą, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Uczeń wypowiada się na temat 
możliwości spotkania ze znaną osobą, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
możliwości spotkania ze znaną osobą, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – udzielanie i 
uzyskiwanie informacji, udzielanie 
rad, prowadzenie negocjacji 

Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat swoich upodobań, 
udziela rad na temat grzecznego 
wyrażania innego zdania, zachęca do 
podjęcia działania w celu zmiany 
swojego życia na lepsze; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
swoich upodobań, udziela rad na temat 
grzecznego wyrażania innego zdania, 
zachęca do podjęcia działania w celu 
zmiany swojego życia na lepsze, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
swoich upodobań, udziela rad na temat 
grzecznego wyrażania innego zdania, 
zachęca do podjęcia działania w celu 
zmiany swojego życia na lepsze, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat swoich upodobań, udziela rad na 
temat grzecznego wyrażania innego 
zdania, zachęca do podjęcia działania w 
celu zmiany swojego życia na lepsze, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej –
notatka, artykuł publicystyczny 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki 
na temat podziwianej osoby oraz 
komentarza do opinii innej osoby, oraz 
w formie artykułu na temat 
bohaterskiego zachowania oraz 
udziału w spotkaniu z inspirującą 
osobą, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie na temat 
podziwianej osoby oraz komentarza do 
opinii innej osoby, oraz w formie artykułu 
na temat bohaterskiego zachowania 
oraz udziału w spotkaniu z inspirującą 
osobą, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie na temat 
podziwianej osoby oraz komentarza do 
opinii innej osoby, oraz w formie artykułu 
na temat bohaterskiego zachowania 
oraz udziału w spotkaniu z inspirującą 
osobą, popełniając błędy, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów wypowiedź pisemną w formie 
na temat podziwianej osoby oraz 
komentarza do opinii innej osoby, oraz w 
formie artykułu na temat bohaterskiego 
zachowania oraz udziału w spotkaniu z 
inspirującą osobą, popełniając błędy, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
uzupełnia luki w zdaniach wybierając 
spośród podanych wyrazów oraz 
zmieniając formę podanego wyrazu, 
dopasowuje wyrazy tworząc związki 
frazeologiczne, uzupełnia notatkę w 
języku polskim na podstawie tekstu 
angielskiego; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół poprawnie interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając spośród podanych 
wyrazów oraz zmieniając formę 
podanego wyrazu, dopasowuje wyrazy 
tworząc związki frazeologiczne, 
uzupełnia notatkę w języku polskim na 
podstawie tekstu angielskiego; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje, tłumaczy zdania i fragmenty 
zdań, uzupełnia luki w zdaniach 
wybierając spośród podanych wyrazów 
oraz zmieniając formę podanego 
wyrazu, dopasowuje wyrazy tworząc 
związki frazeologiczne, uzupełnia 
notatkę w języku polskim na podstawie 
tekstu angielskiego; stosuje ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając spośród podanych 
wyrazów oraz zmieniając formę 
podanego wyrazu, dopasowuje wyrazy 
tworząc związki frazeologiczne, uzupełnia 
notatkę w języku polskim na podstawie 
tekstu angielskiego stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

UNIT 4   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 4 (w tym m.in. 
słownictwo związane z miejscem 
zamieszkania, słownictwo opisujące 
trendy, wyrażenia używane do 
porównywania informacji, zwroty 
wyrażające reakcję na wiadomość, 
zwroty opisujące tradycje i trendy w 
przeszłości, wyrażenia związane z 
edukacją, słownictwo związane z 
życiem w mieście, zwroty służące do 
wyrażania opinii i podkreślające 
znaczenie); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się czasami 
future perfect, future continuous & 
future perfect continuous oraz 
czasownikiem do jako podkreśleniem 
znaczenia; poprawnie stosuje 
określenia ilości, przedimki a / an / the 
/ braki przedimka, czasowniki z 
przyimkiem oraz przyimki czasu for / 
since / by / on / from. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 4 (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
miejscem zamieszkania, słownictwo 
opisujące trendy, wyrażenia używane do 
porównywania informacji, zwroty 
wyrażające reakcję na wiadomość, 
zwroty opisujące tradycje i trendy w 
przeszłości, wyrażenia związane z 
edukacją, słownictwo związane z życiem 
w mieście, zwroty służące do wyrażania 
opinii i podkreślające znaczenie); na 
ogół poprawnie posługuje się poznanymi 
czasami future perfect, future continuous 
& future perfect continuous oraz 
czasownikiem do jako podkreśleniem 
znaczenia; poprawnie stosuje określenia 
ilości, przedimki a / an / the / braki 
przedimka, czasowniki z przyimkiem 
oraz przyimki czasu for / since / by / on / 
from, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 4 (w tym 
m.in. słownictwo związane z miejscem 
zamieszkania, słownictwo opisujące 
trendy, wyrażenia używane do 
porównywania informacji, zwroty 
wyrażające reakcję na wiadomość, 
zwroty opisujące tradycje i trendy w 
przeszłości, wyrażenia związane z 
edukacją, słownictwo związane z życiem 
w mieście, zwroty służące do wyrażania 
opinii i podkreślające znaczenie); nie 
zawsze poprawnie posługuje się 
poznanymi future perfect, future 
continuous & future perfect continuous 
oraz czasownikiem do jako 
podkreśleniem znaczenia; stosuje 
określenia ilości, przedimki a / an / the / 
braki przedimka, czasowniki z 
przyimkiem oraz przyimki czasu for / 
since / by / on / from, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 4 (w tym m.in. słownictwo związane 
z miejscem zamieszkania, słownictwo 
opisujące trendy, wyrażenia używane do 
porównywania informacji, zwroty 
wyrażające reakcję na wiadomość, zwroty 
opisujące tradycje i trendy w przeszłości, 
wyrażenia związane z edukacją, 
słownictwo związane z życiem w mieście, 
zwroty służące do wyrażania opinii i 
podkreślające znaczenie); popełnia 
bardzo liczne błędy w konstrukcji i 
stosowania czasów future perfect, future 
continuous & future perfect continuous 
oraz czasownika do jako podkreślenia 
znaczenia; stosuje określenia ilości, 
przedimki a / an / the / braki przedimka, 
czasowniki z przyimkiem oraz przyimki 
czasu for / since / by / on / from, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi, określa kontekst 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące rozmowy osób 
mieszkających razem, cen 
nieruchomości, zachodzących zmian, 

Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, 
określa kontekst wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
rozmowy osób mieszkających razem, 
cen nieruchomości, zachodzących 
zmian, tradycji, konfliktu i mediacji oraz 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi, określa 
kontekst wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące rozmowy 
osób mieszkających razem, cen 
nieruchomości, zachodzących zmian, 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi 
oraz znajduje w tekście informacje 
dotyczące rozmowy osób mieszkających 
razem, cen nieruchomości, zachodzących 
zmian, tradycji, konfliktu i mediacji oraz na 
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tradycji, konfliktu i mediacji oraz na 
temat przyszłości, nie popełniając 
większych błędów; poprawnie 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
wykresy do rozmówców, uzupełnia luki 
w zdaniach, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje pojęcia do definicji oraz 
dobiera osoby do wypowiedzi. 

na temat przyszłości, popełniając 
nieliczne błędy; w miarę poprawnie 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
wykresy do rozmówców, uzupełnia luki 
w zdaniach, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje pojęcia do definicji oraz 
dobiera osoby do wypowiedzi. 

tradycji, konfliktu i mediacji oraz na 
temat przyszłości; odpowiada na 
pytania, dopasowuje wykresy do 
rozmówców, uzupełnia luki w zdaniach, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych, dopasowuje pojęcia do 
definicji oraz dobiera osoby do 
wypowiedzi, popełniając dość liczne 
błędy.  

temat przyszłości; odpowiada na pytania, 
dopasowuje wykresy do rozmówców, 
uzupełnia luki w zdaniach, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje pojęcia do definicji oraz 
dobiera osoby do wypowiedzi, popełnia 
przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
mieszkania w różnych budynkach, 
miejsc zamieszkania, życia w mieście; 
z łatwością interpretuje znaczenie 
tytułu, wskazuje właściwą odpowiedź 
spośród podanych, uzupełnia luki 
wybierając spośród podanych słów, 
dopasowuje teksty do rodzaju 
publikacji, wskazuje fakty, odpowiada 
na pytania, dopasowuje teksty do 
pytań, wskazuje zdania prawdziwe dla 
kilku tekstów, rozpoznaje związki 
miedzy poszczególnymi częściami 
tekstu oraz określa intencje autora. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących mieszkania w 
różnych budynkach, miejsc 
zamieszkania, życia w mieście; na ogół 
poprawnie interpretuje znaczenie tytułu, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych, uzupełnia luki wybierając 
spośród podanych słów, dopasowuje 
teksty do rodzaju publikacji, wskazuje 
fakty, odpowiada na pytania, 
dopasowuje teksty do pytań, wskazuje 
zdania prawdziwe dla kilku tekstów, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
określa intencje autora. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących mieszkania w różnych 
budynkach, miejsc zamieszkania, życia 
w mieście, popełniając liczne błędy; nie 
zawsze poprawnie interpretuje 
znaczenie tytułu, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, uzupełnia 
luki wybierając spośród podanych słów, 
dopasowuje teksty do rodzaju publikacji, 
wskazuje fakty, odpowiada na pytania, 
dopasowuje teksty do pytań, wskazuje 
zdania prawdziwe dla kilku tekstów, 
rozpoznaje związki miedzy 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
określa intencje autora. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
mieszkania w różnych budynkach, miejsc 
zamieszkania, życia w mieście, 
popełniając bardzo liczne błędy; 
nieudolnie interpretuje znaczenie tytułu, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych, uzupełnia luki wybierając 
spośród podanych słów, dopasowuje 
teksty do rodzaju publikacji, wskazuje 
fakty, odpowiada na pytania, dopasowuje 
teksty do pytań, wskazuje zdania 
prawdziwe dla kilku tekstów, rozpoznaje 
związki miedzy poszczególnymi 
częściami tekstu oraz określa intencje 
autora. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –  
opis ludzi, miejsc, czynności, 
zjawisk 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające ważne 
wydarzenia w życiu, wydarzenie 
towarzyskie, omawia dane 
przedstawione na wykresach, opisuje 
wybrany zwyczaj, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne; płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca zamieszkania 
oraz zjawiska paranormalne.  

Uczeń opisuje ważne wydarzenia w 
życiu, wydarzenie towarzyskie, omawia 
dane przedstawione na wykresach, 
opisuje wybrany zwyczaj, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca zamieszkania 
oraz zjawiska paranormalne; nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenia w 
życiu, wydarzenie towarzyskie, omawia 
dane przedstawione na wykresach, 
opisuje wybrany zwyczaj, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację; opisuje 
ilustracje przedstawiające miejsca 
zamieszkania oraz zjawiska 
paranormalne, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 
 

Uczeń opisuje ważne wydarzenia w życiu, 
wydarzenie towarzyskie, omawia dane 
przedstawione na wykresach, opisuje 
wybrany zwyczaj, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi; 
nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające miejsca zamieszkania 
oraz zjawiska paranormalne, popełniając 
liczne błędy językowe znacznie 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, opisywanie 
emocji i uczuć 
 
 

 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
mieszkania w mieszkaniu w zamian za 
opiekę nad mieszkaniem, 
utrzymywania kontaktów towarzyskich 
oraz znaczenia tradycji, miejskich 
trendów, przedstawionego cytatu, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat mieszkania w mieszkaniu w 
zamian za opiekę nad mieszkaniem, 
utrzymywania kontaktów towarzyskich 
oraz znaczenia tradycji, miejskich 
trendów, przedstawionego cytatu, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat mieszkania w mieszkaniu w 
zamian za opiekę nad mieszkaniem, 
utrzymywania kontaktów towarzyskich 
oraz znaczenia tradycji, miejskich 
trendów, przedstawionego cytatu, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat czynników 
mieszkania w mieszkaniu w zamian za 
opiekę nad mieszkaniem, utrzymywania 
kontaktów towarzyskich oraz znaczenia 
tradycji, miejskich trendów, 
przedstawionego cytatu, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
przedstawianie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat swojej przyszłości, planów na 
przyszłość, możliwych w przyszłości 
wydarzeń, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wypowiada się na temat swojej 
przyszłości, planów na przyszłość, 
możliwych w przyszłości wydarzeń, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat swojej 
przyszłości, planów na przyszłość, 
możliwych w przyszłości wydarzeń, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat swojej 
przyszłości, planów na przyszłość, 
możliwych w przyszłości wydarzeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę 
na temat sposobu zorganizowania 
parapetówki oraz podziwianej osoby; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat sposobu 
zorganizowania parapetówki oraz 
podziwianej osoby; nieliczne popełnione 
błędy językowe na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat sposobu 
zorganizowania parapetówki oraz 
podziwianej osoby; popełnia dość liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat sposobu zorganizowania 
parapetówki oraz podziwianej osoby; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wybór i odrzucenie 
 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszej 
opcji po ukończeniu szkoły oraz oferty 
spędzenia czasu przez dzieci i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; 
wypowiedź jest adekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi nie 
potrzebuje lub rzadko potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszej opcji 
po ukończeniu szkoły oraz oferty 
spędzenia czasu przez dzieci i odrzuca 
pozostałe opcje, stosując zadowalający 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając niewielkie 
dość liczne błędy niezakłócające lub 
zakłócające w niewielkim stopniu 
komunikację; wypowiedź jest częściowo 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi czasami potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszej opcji 
po ukończeniu szkoły oraz oferty 
spędzenia czasu przez dzieci i odrzuca 
pozostałe opcje, stosując ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszej opcji 
po ukończeniu szkoły oraz oferty 
spędzenia czasu przez dzieci i odrzuca 
pozostałe opcje, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień,  
 
 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
wzrostu cen nieruchomości, 
organizacji studniówki, popularnego 
zwyczaju, planów na przyszłość, 
miejsc w mieście, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące wzrostu cen nieruchomości, 
organizacji studniówki, popularnego 
zwyczaju, planów na przyszłość, miejsc 
w mieście, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące wzrostu cen nieruchomości, 
organizacji studniówki, popularnego 
zwyczaju, planów na przyszłość, miejsc 
w mieście, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące wzrostu cen nieruchomości, 
organizacji studniówki, popularnego 
zwyczaju, planów na przyszłość, miejsc w 
mieście, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
notatka, wiadomość email, list 
formalny 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki 
na temat planów na przyszłość, 
wiadomości email na temat 
przeczytanego tekstu oraz listu 
formalnego do władz lokalnych 
wyrażającego niezadowolenie z 
planowanych działań i listu formalnego 
do władz uczelni wyrażającego 
niezadowolenie z zamierzonych 
zmian, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 
 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat planów na przyszłość, wiadomości 
email na temat przeczytanego tekstu 
oraz listu formalnego do władz lokalnych 
wyrażającego niezadowolenie z 
planowanych działań i listu formalnego 
do władz uczelni wyrażającego 
niezadowolenie z zamierzonych zmian, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat planów na przyszłość, wiadomości 
email na temat przeczytanego tekstu 
oraz listu formalnego do władz lokalnych 
wyrażającego niezadowolenie z 
planowanych działań i listu formalnego 
do władz uczelni wyrażającego 
niezadowolenie z zamierzonych zmian, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat planów na przyszłość, wiadomości 
email na temat przeczytanego tekstu oraz 
listu formalnego do władz lokalnych 
wyrażającego niezadowolenie z 
planowanych działań i listu formalnego do 
władz uczelni wyrażającego 
niezadowolenie z zamierzonych zmian, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje i 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
uzupełnia luki w zdaniach wybierając 
spośród podanych wyrazów oraz 
zmieniając formę podanego wyrazu, 
dopasowuje wyrazy tworząc związki 
frazeologiczne, uzupełnia notatkę w 
języku polskim na podstawie tekstu 
angielskiego; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń na ogół poprawnie interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając spośród podanych 
wyrazów oraz zmieniając formę 
podanego wyrazu, dopasowuje wyrazy 
tworząc związki frazeologiczne, 
uzupełnia notatkę w języku polskim na 
podstawie tekstu angielskiego; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń z pewną trudnością interpretuje 
znaczenie wskazanego cytatu, 
parafrazuje, tłumaczy zdania i fragmenty 
zdań, uzupełnia luki w zdaniach 
wybierając spośród podanych wyrazów 
oraz zmieniając formę podanego 
wyrazu, dopasowuje wyrazy tworząc 
związki frazeologiczne, uzupełnia 
notatkę w języku polskim na podstawie 
tekstu angielskiego; stosuje ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie interpretuje znaczenie 
wskazanego cytatu, parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając spośród podanych 
wyrazów oraz zmieniając formę 
podanego wyrazu, dopasowuje wyrazy 
tworząc związki frazeologiczne, uzupełnia 
notatkę w języku polskim na podstawie 
tekstu angielskiego, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację. 

UNIT 5  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 5 (w tym m.in. 
słownictwo związane z wyrażaniem 
planów na przyszłość, słownictwo 
związane z prawami konsumenta, 
wyrażenia i zwroty związane z 
robieniem zakupów, wyrażenia 
opisujące problemy z użytkowaniem 
przedmiotów, wyrażenia związane ze 
zwrotem produktów i składaniem 
reklamacji, słownictwo związane z 
finansami, z międzynarodowymi 
inicjatywami oraz podróżowaniem, 
zwroty uogólniające oraz wyrażające 
niepewność); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się stroną bierną 
w różnych czasach oraz 
zaawansowanymi konstrukcjami 
biernymi; poprawnie stosuje 
czasowniki z przyimkiem oraz słowa 
będące różnymi częściami mowy; 
tworzy bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie zdania z dwoma 
dopełnieniami.  
 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 5 (w 
tym m.in. słownictwo związane z 
wyrażaniem planów na przyszłość, 
słownictwo związane z prawami 
konsumenta, wyrażenia i zwroty 
związane z robieniem zakupów, 
wyrażenia opisujące problemy z 
użytkowaniem przedmiotów, wyrażenia 
związane ze zwrotem produktów i 
składaniem reklamacji, słownictwo 
związane z finansami, z 
międzynarodowymi inicjatywami oraz 
podróżowaniem, zwroty uogólniające 
oraz wyrażające niepewność); na ogół 
poprawnie posługuje się stroną bierną w 
różnych czasach oraz zaawansowanymi 
konstrukcjami biernymi; stosuje 
czasowniki z przyimkiem oraz słowa 
będące różnymi częściami mowy, 
popełniając nieliczne błędy; tworzy na 
ogół poprawnie zdania z dwoma 
dopełnieniami. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 5 (w tym 
m.in. słownictwo związane z wyrażaniem 
planów na przyszłość, słownictwo 
związane z prawami konsumenta, 
wyrażenia i zwroty związane z robieniem 
zakupów, wyrażenia opisujące problemy 
z użytkowaniem przedmiotów, wyrażenia 
związane ze zwrotem produktów i 
składaniem reklamacji, słownictwo 
związane z finansami, 
międzynarodowymi inicjatywami oraz 
podróżowaniem, zwroty uogólniające 
oraz wyrażające niepewność); nie 
zawsze poprawnie posługuje się stroną 
bierną w różnych czasach oraz 
zaawansowanymi konstrukcjami 
biernymi; stosuje czasowniki z 
przyimkiem oraz słowa będące różnymi 
częściami mowy, popełniając liczne 
błędy, tworzy zdania z dwoma 
dopełnieniami, popełniając dość liczne 
błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 5 (w tym m.in. słownictwo związane 
z wyrażaniem planów na przyszłość, 
słownictwo związane z prawami 
konsumenta, wyrażenia i zwroty związane 
z robieniem zakupów, wyrażenia 
opisujące problemy z użytkowaniem 
przedmiotów, wyrażenia związane ze 
zwrotem produktów i składaniem 
reklamacji, słownictwo związane z 
finansami, międzynarodowymi 
inicjatywami oraz podróżowaniem, zwroty 
uogólniające oraz wyrażające 
niepewność); popełnia bardzo liczne 
błędy w konstrukcji i zastosowaniu strony 
biernej w różnych czasach oraz 
zaawansowanych konstrukcji biernych; 
stosuje czasowniki z przyimkiem oraz 
słowa będące różnymi częściami mowy, 
popełniając bardzo liczne błędy, tworzy 
zdania z dwoma dopełnieniami, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące ubiegania się o 
wizę, praw konsumenta, robienia 
zakupów, rozmowy w sklepie w 
sytuacji zwracania produktu, finansów, 
podjętego wyzwania, fundacji, 
wywiadu oraz wypowiedzi eksperta, 
nie popełniając większych błędów; 
poprawnie odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w zdaniach, znajduje i 
poprawia błędy w wysłuchanych 
opisach ilustracji, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, dobiera 
osoby do wypowiedzi oraz wskazuje 
wyrażenia zgodnie z treścią nagrania. 

Uczeń główną myśl wypowiedzi oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
ubiegania się o wizę, praw konsumenta, 
robienia zakupów, rozmowy w sklepie w 
sytuacji zwracania produktu, finansów, 
podjętego wyzwania, fundacji, wywiadu 
oraz wypowiedzi eksperta, popełniając 
nieliczne błędy; w miarę poprawnie 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki w 
zdaniach, znajduje i poprawia błędy w 
wysłuchanych opisach ilustracji, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych, dobiera osoby do wypowiedzi 
oraz wskazuje wyrażenia zgodnie z 
treścią nagrania. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl wypowiedzi oraz znajduje w 
tekście informacje dotyczące ubiegania 
się o wizę, praw konsumenta, robienia 
zakupów, rozmowy w sklepie w sytuacji 
zwracania produktu, finansów, podjętego 
wyzwania, fundacji, wywiadu oraz 
wypowiedzi eksperta; odpowiada na 
pytania, uzupełnia luki w zdaniach, 
znajduje i poprawia błędy w 
wysłuchanych opisach ilustracji, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych, dobiera osoby do wypowiedzi 
oraz wskazuje wyrażenia zgodnie z 
treścią nagrania, popełniając dość liczne 
błędy. 

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące ubiegania się o 
wizę, praw konsumenta, robienia 
zakupów, rozmowy w sklepie w sytuacji 
zwracania produktu, finansów, podjętego 
wyzwania, fundacji, wywiadu oraz 
wypowiedzi eksperta; dobiera osoby do 
wypowiedzi, odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w zdaniach, znajduje i 
poprawia błędy w wysłuchanych opisach 
ilustracji, wskazuje właściwą odpowiedź 
spośród podanych, dobiera osoby do 
wypowiedzi oraz wskazuje wyrażenia 
zgodnie z treścią nagrania, popełniając 
przy tym liczne błędy.  

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl oraz 
intencje i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
planów związanych z karierą, 
finansów, inicjatyw 
międzynarodowych, podróżowania; z 
łatwością dopasowuje opinie do części 
akapitów, dopasowuje teksty do pytań, 
uzupełnia luki w tekście wybierając 
spośród podanych słów, dopasowuje 
teksty do podanych pytań, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych oraz odpowiada na pytania.  
 

Uczeń określa główną myśl oraz intencje 
i znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących planów 
związanych z karierą, finansów, 
inicjatyw międzynarodowych, 
podróżowania; popełniając nieliczne 
błędy dopasowuje opinie do części 
akapitów, dopasowuje teksty do pytań, 
uzupełnia luki w tekście wybierając 
spośród podanych słów, dopasowuje 
teksty do podanych pytań, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych 
oraz odpowiada na pytania. 
 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl oraz intencje i znajduje 
określone informacje w tekstach planów 
związanych z karierą, finansów, inicjatyw 
międzynarodowych, podróżowania; nie 
zawsze poprawnie dopasowuje opinie 
do części akapitów, dopasowuje teksty 
do pytań, uzupełnia luki w tekście 
wybierając spośród podanych słów, 
dopasowuje teksty do podanych pytań, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych oraz odpowiada na pytania. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
oraz intencje i znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
planów związanych z karierą, finansów, 
inicjatyw międzynarodowych, 
podróżowania; popełniając bardzo liczne 
błędy dopasowuje opinie do części 
akapitów, dopasowuje teksty do pytań, 
uzupełnia luki w tekście wybierając 
spośród podanych słów, dopasowuje 
teksty do podanych pytań, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych 
oraz odpowiada na pytania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opis ludzi, miejsc, przedmiotów 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustrację przedstawiającą robienie 
zakupów oraz emocje związane z 
zakupami; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 
 

Uczeń opisuje ilustrację przedstawiającą 
robienie zakupów oraz emocje związane 
z zakupami, stosując w miarę 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ilustrację przedstawiającą 
robienie zakupów oraz emocje związane 
z zakupami, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje ilustrację przedstawiającą 
robienie zakupów oraz emocje związane 
z zakupami, stosując bardzo ograniczoną 
ilość słów i wyrażeń, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii, opisywanie 
emocji i uczuć 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
drenażu umysłów, świadomości 
konsumenckiej, podjęcia wyzwania – 
niewydawania pieniędzy, idei i 
znaczenia podróżowania, projektów 
międzynarodowych, posługiwania się 
przez wszystkich tym samym językiem 
oraz na temat relacji sąsiedzkich, 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat drenażu umysłów, 
świadomości konsumenckiej, podjęcia 
wyzwania – niewydawania pieniędzy, 
idei i znaczenia podróżowania, 
projektów międzynarodowych, 
posługiwania się przez wszystkich tym 
samym językiem oraz na temat relacji 
sąsiedzkich, zwyczajów i preferencji 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
drenażu umysłów, świadomości 
konsumenckiej, podjęcia wyzwania – 
niewydawania pieniędzy, idei i 
znaczenia podróżowania, projektów 
międzynarodowych, posługiwania się 
przez wszystkich tym samym językiem 
oraz na temat relacji sąsiedzkich, 
zwyczajów i preferencji dotyczących 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat drenażu umysłów, świadomości 
konsumenckiej, podjęcia wyzwania – 
niewydawania pieniędzy, idei i znaczenia 
podróżowania, projektów 
międzynarodowych, posługiwania się 
przez wszystkich tym samym językiem 
oraz na temat relacji sąsiedzkich, 
zwyczajów i preferencji dotyczących 
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zwyczajów i preferencji dotyczących 
jedzenia, zalet i wad uczenia się 
języka za granicą, nie popełniając 
większych błędów. 

dotyczących jedzenia, zalet i wad 
uczenia się języka za granicą, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

jedzenia, zalet i wad uczenia się języka 
za granicą, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

jedzenia, zalet i wad uczenia się języka 
za granicą, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
przedstawianie faktów z 
teraźniejszości i przeszłości, 
opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat zakończenie historii z 
wysłuchanej wypowiedzi, robienia 
zakupów, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wypowiada się na temat 
zakończenie historii z wysłuchanej 
wypowiedzi, robienia zakupów, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń wypowiada się na temat 
zakończenie historii z wysłuchanej 
wypowiedzi, robienia zakupów, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
zakończenie historii z wysłuchanej 
wypowiedzi, robienia zakupów, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę 
w sklepie w sytuacji zwracania 
produktu oraz na temat problemu z 
zakupem dokonanym online; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę w sklepie w sytuacji zwracania 
produktu oraz na temat problemu z 
zakupem dokonanym online; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę w sklepie w sytuacji zwracania 
produktu oraz na temat problemu z 
zakupem dokonanym online; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę w 
sklepie w sytuacji zwracania produktu 
oraz na temat problemu z zakupem 
dokonanym online; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, udzielanie 
rad 
 
 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
odpowiada na pytania dotyczące 
drenażu umysłów oraz zmian 
lokalnych, przedstawionego fragmentu 
umowy, udziela wskazówek 
dotyczących świadomości 
konsumenckiej, porównywania cen i 
dostępności produktów w oparciu o 
wybrane wskaźniki, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące drenażu umysłów oraz zmian 
lokalnych, przedstawionego fragmentu 
umowy, udziela wskazówek dotyczących 
świadomości konsumenckiej, 
porównywania cen i dostępności 
produktów w oparciu o wybrane 
wskaźniki, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące drenażu umysłów oraz zmian 
lokalnych, przedstawionego fragmentu 
umowy, udziela wskazówek dotyczących 
świadomości konsumenckiej, 
porównywania cen i dostępności 
produktów w oparciu o wybrane 
wskaźniki, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące drenażu umysłów oraz zmian 
lokalnych, przedstawionego fragmentu 
umowy, udziela wskazówek dotyczących 
świadomości konsumenckiej, 
porównywania cen i dostępności 
produktów w oparciu o wybrane 
wskaźniki, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
wiadomość e-mail, notatka, 
rozprawka 
 

 

Uczeń pisze wiadomość email na 
temat wybranego projektu, pisze 
notatkę na temat kogoś z przodków, 
pisze rozprawkę na temat zalet i wad 
uczestniczenia szkoły w projekcie 
międzynarodowym oraz na temat zalet 
i wad wyjazdu do kraju w Afryce, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość email na temat 
wybranego projektu, pisze notatkę na 
temat kogoś z przodków, pisze 
rozprawkę na temat zalet i wad 
uczestniczenia szkoły w projekcie 
międzynarodowym oraz na temat zalet i 
wad wyjazdu do kraju w Afryce, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń pisze wiadomość email na temat 
wybranego projektu, pisze notatkę na 
temat kogoś z przodków, pisze 
rozprawkę na temat zalet i wad 
uczestniczenia szkoły w projekcie 
międzynarodowym oraz na temat zalet i 
wad wyjazdu do kraju w Afryce, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość email na temat 
wybranego projektu, pisze notatkę na 
temat kogoś z przodków, pisze rozprawkę 
na temat zalet i wad uczestniczenia 
szkoły w projekcie międzynarodowym 
oraz na temat zalet i wad wyjazdu do 
kraju w Afryce, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na zrozumienie wypowiedzi; nie 
zachowuje właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań; stosuje odpowiedni 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając 
sporadycznie błędy niezakłócające 
komunikacji; z łatwością przekazuje 
ustnie najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje 
informację z wiadomości po polsku w 
języku angielskim, przekształca zdania 
na mniej lub bardziej formalne. 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań; stosuje 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację; w miarę 
poprawnie przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje 
informację z wiadomości po polsku w 
języku angielskim, przekształca zdania 
na mniej lub bardziej formalne. 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań; 
stosuje ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację; z trudnością przekazuje 
ustnie najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje 
informację z wiadomości po polsku w 
języku angielskim, przekształca zdania 
na mniej lub bardziej formalne. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
nieudolnie przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje 
informację z wiadomości po polsku w 
języku angielskim, przekształca zdania na 
mniej lub bardziej formalne. 

UNIT 6  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 6 (w tym m.in. 
wyrażenia związane z technologią i 
ochroną środowiska, aktywnością w 
internecie, zwroty związane z ochroną 
danych, wyrażenia związane z 
podróżami kosmicznymi, słownictwo 
związane z kosmosem, nazwy sportów 
ekstremalnych, cechy charakteru, 
zwroty wyrażające przyczynę i skutek); 
bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
stosuje pierwszy, drugi i trzeci okres 
warunkowy, zdania warunkowe 
mieszane, zdania rozkazujące, spójniki 
warunkowe even if, unless, supposing 
(that), on condition that, as long as, 
providing / provided (that), oraz 
konstrukcje z causative verbs: help, 
get, have, make, let. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 6 (w 
tym m.in. wyrażenia związane z 
technologią i ochroną środowiska, 
aktywnością w internecie, zwroty 
związane z ochroną danych, wyrażenia 
związane z podróżami kosmicznymi, 
słownictwo związane z kosmosem, 
nazwy sportów ekstremalnych, cechy 
charakteru, zwroty wyrażające 
przyczynę i skutek); na ogół poprawnie 
stosuje pierwszy, drugi i trzeci okres 
warunkowy, zdania warunkowe 
mieszane, zdania rozkazujące, spójniki 
warunkowe even if, unless, supposing 
(that), on condition that, as long as, 
providing / provided (that), oraz 
konstrukcje z causative verbs: help, get, 
have, make, let, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 6 (w tym 
m.in. wyrażenia związane z technologią i 
ochroną środowiska, aktywnością w 
internecie, zwroty związane z ochroną 
danych, wyrażenia związane z 
podróżami kosmicznymi, słownictwo 
związane z kosmosem, nazwy sportów 
ekstremalnych, cechy charakteru, zwroty 
wyrażające przyczynę i skutek); nie 
zawsze poprawnie stosuje pierwszy, 
drugi i trzeci okres warunkowy, zdania 
warunkowe mieszane, zdania 
rozkazujące, spójniki warunkowe even if, 
unless, supposing (that), on condition 
that, as long as, providing / provided 
(that), oraz konstrukcje z causative 
verbs: help, get, have, make, let, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 6 (w tym m.in. wyrażenia związane 
z technologią i ochroną środowiska, 
aktywnością w internecie, zwroty 
związane z ochroną danych, wyrażenia 
związane z podróżami kosmicznymi, 
słownictwo związane z kosmosem, nazwy 
sportów ekstremalnych, cechy charakteru, 
zwroty wyrażające przyczynę i skutek); 
popełniając bardzo liczne błędy w 
konstrukcji i stosuje pierwszy, drugi i 
trzeci okres warunkowy, zdania 
warunkowe mieszane, zdania 
rozkazujące, spójniki warunkowe even if, 
unless, supposing (that), on condition 
that, as long as, providing / provided 
(that), oraz konstrukcje z causative verbs: 
help, get, have, make, let. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl 
wypowiedzi oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące technologii i 
środowiska, używania technologii, 
hipotetycznych sytuacji zagrożenia w 
sieci, pozostawiania śladów w 
Internecie, prywatności w sieci, 
innowacji, bicia rekordów, badań 
kosmicznych; z łatwością odpowiada 
na pytania, wskazuje zdania 

Uczeń znajduje w tekście informacje 
dotyczące technologii i środowiska, 
używania technologii, hipotetycznych 
sytuacji zagrożenia w sieci, 
pozostawiania śladów w Internecie, 
prywatności w sieci, innowacji, bicia 
rekordów, badań kosmicznych, 
popełniając nieliczne błędy; na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania, 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 

Uczeń z pewną trudnością znajduje w 
tekście informacje dotyczące technologii 
i środowiska, używania technologii, 
hipotetycznych sytuacji zagrożenia w 
sieci pozostawiania śladów w Internecie, 
prywatności w sieci, innowacji, bicia 
rekordów, badań kosmicznych, 
popełniając dość liczne błędy; często nie 
poprawnie odpowiada na pytania, 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 

Uczeń z trudnością znajduje w tekście 
informacje dotyczące technologii i 
środowiska, używania technologii, 
hipotetycznych sytuacji zagrożenia w 
sieci, pozostawiania śladów w Internecie, 
prywatności w sieci, innowacji, bicia 
rekordów, badań kosmicznych, popełnia 
przy tym liczne błędy; bardzo często nie 
odpowiada na pytania, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, dopasowuje części 
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prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
części zdań, dopasowuje rozmówców 
do tematów, określa kontekst 
wypowiedzi, uzupełnia wiadomości 
email, dopasowuje wynalazki do pytań, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych. 

dopasowuje części zdań, dopasowuje 
rozmówców do tematów, określa 
kontekst wypowiedzi, uzupełnia 
wiadomości email, dopasowuje 
wynalazki do pytań, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych. 

dopasowuje części zdań, dopasowuje 
rozmówców do tematów, określa 
kontekst wypowiedzi, uzupełnia 
wiadomości email, dopasowuje 
wynalazki do pytań, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych. 

zdań, dopasowuje rozmówców do 
tematów, określa kontekst wypowiedzi, 
uzupełnia wiadomości email, dopasowuje 
wynalazki do pytań, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
pozostawiania śladów w Internecie, 
podróży kosmicznych, działań 
ekologicznych, emigracji; z łatwością 
uzupełnia luki w tekście, wybierając 
spośród podanych wyrażeń, 
odpowiada na pytania, dopasowuje 
rady do osób, uzupełnia luki w tekście 
podanymi zdaniami, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
pytania do poszczególnych części, 
wskazuje najlepszy tytuł artykułu; 
bezbłędnie rozróżnia formalny i 
nieformalny styl wypowiedzi. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących pozostawiania 
śladów w Internecie, podróży 
kosmicznych, działań ekologicznych, 
emigracji; na ogół poprawnie uzupełnia 
luki w tekście, wybierając spośród 
podanych wyrażeń, odpowiada na 
pytania, dopasowuje rady do osób, 
uzupełnia luki w tekście podanymi 
zdaniami, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, dopasowuje pytania do 
poszczególnych części, wskazuje 
najlepszy tytuł artykułu; na ogół 
rozróżnia formalny i nieformalny styl 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących pozostawiania śladów w 
Internecie, podróży kosmicznych, 
działań ekologicznych, emigracji, 
popełniając liczne błędy; nie zawsze 
poprawnie uzupełnia luki w tekście, 
wybierając spośród podanych wyrażeń, 
odpowiada na pytania, dopasowuje rady 
do osób, uzupełnia luki w tekście 
podanymi zdaniami, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
pytania do poszczególnych części, 
wskazuje najlepszy tytuł artykułu; często 
nie rozróżnia formalnego i nieformalnego 
stylu wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
pozostawiania śladów w Internecie, 
podróży kosmicznych, działań 
ekologicznych, emigracji, popełniając 
bardzo liczne błędy; bardzo często 
nieudolnie uzupełnia luki w tekście, 
wybierając spośród podanych wyrażeń, 
odpowiada na pytania, dopasowuje rady 
do osób, uzupełnia luki w tekście 
podanymi zdaniami, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, dopasowuje 
pytania do poszczególnych części, 
wskazuje najlepszy tytuł artykułu; bardzo 
często nie rozróżnia formalnego i 
nieformalnego stylu wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie przedmiotów, miejsc, 
czynności 
 

Uczeń płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające człowieka w kosmosie 
oraz turystów, tworzy reklamę 
produktu ze wskazaniem jego 
wyjątkowości pod względem 
ekologicznym, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
człowieka w kosmosie oraz turystów, 
tworzy reklamę produktu ze wskazaniem 
jego wyjątkowości pod względem 
ekologicznym, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi; nieliczne błędy 
na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
człowieka w kosmosie oraz turystów, 
tworzy reklamę produktu ze wskazaniem 
jego wyjątkowości pod względem 
ekologicznym, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie opisuje ilustracje 
przedstawiające człowieka w kosmosie 
oraz turystów, tworzy reklamę produktu 
ze wskazaniem jego wyjątkowości pod 
względem ekologicznym, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej –
opisywanie intencji, marzeń, 
nadziei i planów na przyszłość 

Uczeń w sposób płynny rozmawia o 
przedłużeniu trwałości w 
wykorzystaniu wybranego produktu, 
wprowadzenia nowej technologii oraz 
reakcji ludzi na jej wprowadzenie, 
planowania wyprawy kosmicznej, nie 
popełniając większych błędów 
gramatycznych. 

Uczeń rozmawia o przedłużeniu 
trwałości w wykorzystaniu wybranego 
produktu, wprowadzenia nowej 
technologii oraz reakcji ludzi na jej 
wprowadzenie, planowania wyprawy 
kosmicznej, popełniając drobne błędy 
gramatyczne. 

Uczeń rozmawia o przedłużeniu 
trwałości w wykorzystaniu wybranego 
produktu, wprowadzenia nowej 
technologii oraz reakcji ludzi na jej 
wprowadzenie, planowania wyprawy 
kosmicznej, popełniając błędy, które 
częściowo zaburzają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie rozmawia o 
przedłużeniu trwałości w wykorzystaniu 
wybranego produktu, wprowadzenia 
nowej technologii oraz reakcji ludzi na jej 
wprowadzenie, planowania wyprawy 
kosmicznej, popełniając błędy, które 
znacznie zaburzają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę 
na temat warunków, jakie trzeba 
spełnić, aby uczestniczyć w 
symulacjach kosmicznych; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat warunków, jakie 
trzeba spełnić, aby uczestniczyć w 
symulacjach kosmicznych; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat warunków, jakie 
trzeba spełnić, aby uczestniczyć w 
symulacjach kosmicznych; popełnia 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat warunków, jakie trzeba spełnić, aby 
uczestniczyć w symulacjach 
kosmicznych; popełnia liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wybór i odrzucenie 
 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu działania w sytuacji oszustwa 
internetowego i odrzuca pozostałe 
opcje, stosując odpowiedni zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; 
wypowiedź jest adekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi nie 
potrzebuje lub rzadko potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu działania w sytuacji oszustwa 
internetowego i odrzuca pozostałe 
opcje, stosując zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub zakłócające w 
niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo nieadekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi czasami potrzebuje pomocy 
ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu działania w sytuacji oszustwa 
internetowego i odrzuca pozostałe opcje, 
stosując ograniczony zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
liczne błędy językowe zakłócające 
komunikację; wypowiedź jest często 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi często potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu działania w sytuacji oszustwa 
internetowego i odrzuca pozostałe opcje, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
środków leksykalno-gramatycznych 
popełniając bardzo liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
komunikację; wypowiedź jest w znacznym 
stopniu nieadekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi 
potrzebuje bardzo dużej pomocy 
nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
pozytywnych i negatywnych skutków 
stosowania technologii, troski o 
środowisko naturalne, postu w 
mediach społecznościowych, 
kontrolowania pozostawianych śladów 
w Internecie, zachowywania swojej 
prywatności w sieci, aktywności w 
Internecie i mediach 
społecznościowych, cytatu 
dotyczącego wylądowania człowieka 
na księżycu, uprawiania sportów 
ekstremalnych, wpływu plastiku na 
naszą planetę, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat pozytywnych i negatywnych 
skutków stosowania technologii, troski o 
środowisko naturalne, postu w mediach 
społecznościowych, kontrolowania 
pozostawianych śladów w Internecie, 
zachowywania swojej prywatności w 
sieci, aktywności w Internecie i mediach 
społecznościowych, cytatu dotyczącego 
wylądowania człowieka na księżycu, 
uprawiania sportów ekstremalnych, 
wpływu plastiku na naszą planetę, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat pozytywnych i negatywnych 
skutków stosowania technologii, troski o 
środowisko naturalne, postu w mediach 
społecznościowych, kontrolowania 
pozostawianych śladów w Internecie, 
zachowywania swojej prywatności w 
sieci, aktywności w Internecie i mediach 
społecznościowych, cytatu dotyczącego 
wylądowania człowieka na księżycu, 
uprawiania sportów ekstremalnych, 
wpływu plastiku na naszą planetę, 
popełniając błędy językowe, które w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń nieudolnie wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat pozytywnych i 
negatywnych skutków stosowania 
technologii, troski o środowisko naturalne, 
postu w mediach społecznościowych, 
kontrolowania pozostawianych śladów w 
Internecie, zachowywania swojej 
prywatności w sieci, aktywności w 
Internecie i mediach społecznościowych, 
cytatu dotyczącego wylądowania 
człowieka na księżycu, uprawiania 
sportów ekstremalnych, wpływu plastiku 
na naszą planetę, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Reagowanie na wypowiedzi – 
uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji i wyjaśnień, udzielanie 
rad 
 
 

Uczeń w sposób płynny zadaje 
dodatkowe pytania, aby uzyskać 
szczegółowe informacje, wypowiada 
się na temat swoich doświadczeń w 
przestrzeganiu prawa, udziela 
wskazówek dotyczących nie 
pozostawiania informacji w sieci, 
warunków, jakie trzeba spełnić, aby 
uczestniczyć w symulacjach 
kosmicznych, kupowania ubrań; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń zadaje dodatkowe pytania, aby 
uzyskać szczegółowe informacje, 
wypowiada się na swoich doświadczeń 
w przestrzeganiu prawa, udziela 
wskazówek dotyczących nie 
pozostawiania informacji w sieci, 
warunków, jakie trzeba spełnić, aby 
uczestniczyć w symulacjach 
kosmicznych, kupowania ubrań, 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń zadaje dodatkowe pytania, aby 
uzyskać szczegółowe informacje, 
wypowiada się na temat swoich 
doświadczeń w przestrzeganiu prawa, 
udziela wskazówek dotyczących nie 
pozostawiania informacji w sieci, 
warunków, jakie trzeba spełnić, aby 
uczestniczyć w symulacjach 
kosmicznych, kupowania ubrań, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie zadaje dodatkowe 
pytania, aby uzyskać szczegółowe 
informacje, wypowiada się na temat 
swoich doświadczeń w przestrzeganiu 
prawa, udziela wskazówek dotyczących 
nie pozostawiania informacji w sieci, 
warunków, jakie trzeba spełnić, aby 
uczestniczyć w symulacjach 
kosmicznych, kupowania ubrań, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
komunikację. 

Reagowanie na wypowiedzi – 
proponowanie, przyjmowanie i 
odrzucanie propozycji; 
prowadzenie prostych negocjacji 

Uczeń swobodnie wskazuje, co 
powinno się zrobić w określonych 
sytuacjach; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń wskazuje, co powinno się zrobić 
w określonych sytuacjach; nieliczne 
popełnione błędy językowe na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń wskazuje, co powinno się zrobić 
w określonych sytuacjach, popełniając 
dość liczne błędy językowe częściowo 
zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie wskazuje, co powinno 
się zrobić w określonych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy językowe 
znacznie zakłócające komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
notatka, wiadomość email, 
rozprawka, artykuł publicystyczny 

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki 
na temat powodów dla których 
powinno się stosować energię 
odnawialną oraz na temat przyszłości 
podanych technologii; pisze 
wiadomość email na temat 
zachowania bezpieczeństwa w sieci 
oraz na temat zaistniałej sytuacji; 
tworzy spójną i logiczną wypowiedź w 
formie artykułu na temat dnia bez 
technologii oraz na temat 
zorganizowanej akcji sprzedaży 
niechcianych artykułów ADG; tworzy 
spójną i logiczną wypowiedź pisemną 
w formie rozprawki na temat wad i 
zalet mieszkania i pracy za granicą, 
przedstawiając argumenty za i 
przeciw, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat powodów dla których powinno się 
stosować energię odnawialną oraz na 
temat przyszłości podanych technologii; 
pisze wiadomość email na temat 
zachowania bezpieczeństwa w sieci 
oraz na temat zaistniałej sytuacji; tworzy 
spójną i logiczną wypowiedź w formie 
artykułu na temat dnia bez technologii 
oraz na temat zorganizowanej akcji 
sprzedaży niechcianych artykułów ADG; 
tworzy spójną i logiczną wypowiedź 
pisemną w formie rozprawki na temat 
wad i zalet mieszkania i pracy za 
granicą, przedstawiając argumenty za i 
przeciw, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat powodów dla których powinno się 
stosować energię odnawialną oraz na 
temat przyszłości podanych technologii; 
pisze wiadomość email na temat 
zachowania bezpieczeństwa w sieci 
oraz na temat zaistniałej sytuacji; tworzy 
spójną i logiczną wypowiedź w formie 
artykułu na temat dnia bez technologii 
oraz na temat zorganizowanej akcji 
sprzedaży niechcianych artykułów ADG; 
tworzy spójną i logiczną wypowiedź 
pisemną w formie rozprawki na temat 
wad i zalet mieszkania i pracy za 
granicą, przedstawiając argumenty za i 
przeciw, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat powodów dla których powinno się 
stosować energię odnawialną oraz na 
temat przyszłości podanych technologii; 
pisze wiadomość email na temat 
zachowania bezpieczeństwa w sieci oraz 
na temat zaistniałej sytuacji; tworzy 
spójną i logiczną wypowiedź w formie 
artykułu na temat dnia bez technologii 
oraz na temat zorganizowanej akcji 
sprzedaży niechcianych artykułów ADG; 
tworzy spójną i logiczną wypowiedź 
pisemną w formie rozprawki na temat wad 
i zalet mieszkania i pracy za granicą, 
przedstawiając argumenty za i przeciw, 
zbudowaną z trudnych do powiązania 
fragmentów, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 

Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje zwięźle 
informacje z wysłuchanego nagrania; 
stosuje odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; z 
łatwością przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
zwięźle informacje z wysłuchanego 
nagrania; stosuje zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację; w miarę 
poprawnie przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje zwięźle informacje z 
wysłuchanego nagrania; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację; z 
trudnością przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
zwięźle informacje z wysłuchanego 
nagrania, stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
nieudolnie przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

UNIT 7  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 7 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze sztuką i 
występami, wyrażenia związane z 
prawami autorskimi, wyrażenia 
formalne i nieformalne do 
przekazywania informacji, słownictwo 
związane z interpretowaniem sztuki, 
słownictwo związane z demokracją i 
protestami, nazwy emocji i uczuć); 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 7 (w 
tym m.in. słownictwo związane ze 
sztuką i występami, wyrażenia związane 
z prawami autorskimi, wyrażenia 
formalne i nieformalne do 
przekazywania informacji, słownictwo 
związane z interpretowaniem sztuki, 
słownictwo związane z demokracją i 
protestami, nazwy emocji i uczuć); na 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 7 (w tym 
m.in. słownictwo związane ze sztuką i 
występami, wyrażenia związane z 
prawami autorskimi, wyrażenia formalne 
i nieformalne do przekazywania 
informacji, słownictwo związane z 
interpretowaniem sztuki, słownictwo 
związane z demokracją i protestami, 
nazwy emocji i uczuć); nie zawsze 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 7 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze sztuką i występami, wyrażenia 
związane z prawami autorskimi, 
wyrażenia formalne i nieformalne do 
przekazywania informacji, słownictwo 
związane z interpretowaniem sztuki, 
słownictwo związane z demokracją i 
protestami, nazwy emocji i uczuć); 
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bezbłędnie lub niemal bezbłędnie 
stosuje mowę zależną w twierdzeniach 
i pytaniach ze zmianą czasów i bez 
zmiany czasów, konstrukcje z 
wykorzystaniem reporting verbs oraz 
przysłówki stopnia. 

ogół poprawnie stosuje mowę zależną w 
twierdzeniach i pytaniach ze zmianą 
czasów i bez zmiany czasów, 
konstrukcje z wykorzystaniem reporting 
verbs oraz przysłówki stopnia. 

poprawnie stosuje mowę zależną w 
twierdzeniach i pytaniach ze zmianą 
czasów i bez zmiany czasów, 
konstrukcje z wykorzystaniem reporting 
verbs oraz przysłówki stopnia, 
popełniając liczne błędy. 

popełnia bardzo liczne błędy w konstrukcji 
i zastosowaniu mowy zależnej w 
twierdzeniach i pytaniach ze zmianą 
czasów i bez zmiany czasów, konstrukcje 
z wykorzystaniem reporting verbs oraz 
przysłówki stopnia, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących prezentu-
niespodzianki, przedstawienia, 
występu oraz protestów ulicznych, nie 
popełniając większych błędów; 
poprawnie wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
odpowiada na pytania, wskazuje 
kolejność, uzupełnia luki brakującymi 
wyrazami i brakującymi zdaniami.  

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje informacje w 
tekstach dotyczących prezentu-
niespodzianki, przedstawienia, występu 
oraz protestów ulicznych, popełniając 
nieliczne błędy; na ogół poprawnie 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe, 
wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych, odpowiada na pytania, 
wskazuje kolejność, uzupełnia luki 
brakującymi wyrazami i brakującymi 
zdaniami. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w znajduje informacje w 
tekstach dotyczących prezentu-
niespodzianki, przedstawienia, występu 
oraz protestów ulicznych, popełniając 
dość liczne błędy; wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe, wskazuje 
właściwą odpowiedź spośród podanych, 
odpowiada na pytania, wskazuje 
kolejność, uzupełnia luki brakującymi 
wyrazami i brakującymi zdaniami, 
popełniając przy tym liczne błędy. 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje informacje w tekstach 
dotyczących prezentu-niespodzianki, 
przedstawienia, występu oraz protestów 
ulicznych, popełniając bardzo liczne 
błędy; wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe, wskazuje właściwą odpowiedź 
spośród podanych, odpowiada na 
pytania, wskazuje kolejność, uzupełnia 
luki brakującymi wyrazami i brakującymi 
zdaniami, popełniając przy tym bardzo 
liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
praw autorskich, informacyjnego 
przesłania sztuki oraz artystów; z 
łatwością określa główną myśl tekstu, 
wskazuje zdania poprawne i 
niepoprawne, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje nazwiska do opisów oraz 
odpowiada na pytania. 

Uczeń znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących praw autorskich, 
informacyjnego przesłania sztuki oraz 
artystów; określa główną myśl tekstu, 
wskazuje zdania poprawne i 
niepoprawne, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje nazwiska do opisów oraz 
odpowiada na pytania, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń z pewną trudnością znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących praw autorskich, 
informacyjnego przesłania sztuki oraz 
artystów; określa główną myśl tekstu, 
wskazuje zdania poprawne i 
niepoprawne, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje nazwiska do opisów oraz 
odpowiada na pytania, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń z trudnością znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących praw 
autorskich, informacyjnego przesłania 
sztuki oraz artystów; ł określa główną 
myśl tekstu, wskazuje zdania poprawne i 
niepoprawne, wskazuje właściwą 
odpowiedź spośród podanych, 
dopasowuje nazwiska do opisów oraz 
odpowiada na pytania, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę 
na temat nieuczciwej sytuacji oraz 
nieuczciwego udziału w konkursie; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat nieuczciwej sytuacji 
oraz nieuczciwego udziału w konkursie; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat nieuczciwej sytuacji 
oraz nieuczciwego udziału w konkursie; 
popełnia dość liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat nieuczciwej sytuacji oraz 
nieuczciwego udziału w konkursie; 
popełnia liczne błędy językowe 
zakłócające komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc 

 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
ilustracje przedstawiające występ 
artystyczny, nieuczciwe zachowanie 
oraz przedstawione dzieła sztuki, 
stosując różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów; 
stosując urozmaicone słownictwo i 
poprawne struktury gramatyczne. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
występ artystyczny, nieuczciwe 
zachowanie oraz przedstawione dzieła 
sztuki, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, nieliczne błędy na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
występ artystyczny, nieuczciwe 
zachowanie oraz przedstawione dzieła 
sztuki, stosując mało urozmaicone 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
w pewnym stopniu zakłócające 
komunikację, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i popełniając liczne 
błędy językowe częściowo zakłócające 
komunikację. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
występ artystyczny, nieuczciwe 
zachowanie oraz przedstawione dzieła 
sztuki, stosując bardzo ograniczoną ilość 
słów i wyrażeń, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, popełniając liczne błędy 
językowe znacznie zakłócające 
komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 
 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
nieuczciwego zachowania, 
przedstawionych dzieł sztuki, artystów, 
którzy swoją sztuką angażują się w 
życie społeczeństwa oraz na temat 
poezji oraz rapu, udostępniania 
informacji, wolnego wypowiadania się i 
nielegalnego wykorzystywania 
informacji z Internetu, bycia twarzą 
produktu, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat nieuczciwego zachowania, 
przedstawionych dzieł sztuki, artystów, 
którzy swoją sztuką angażują się w 
życie społeczeństwa oraz na temat 
poezji oraz rapu, udostępniania 
informacji, wolnego wypowiadania się i 
nielegalnego wykorzystywania informacji 
z Internetu, bycia twarzą produktu, 
popełniając błędy językowe na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
nieuczciwego zachowania, 
przedstawionych dzieł sztuki, artystów, 
którzy swoją sztuką angażują się w życie 
społeczeństwa oraz na temat poezji oraz 
rapu, udostępniania informacji, wolnego 
wypowiadania się i nielegalnego 
wykorzystywania informacji z Internetu, 
bycia twarzą produktu, popełniając błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat nieuczciwego zachowania, 
przedstawionych dzieł sztuki, artystów, 
którzy swoją sztuką angażują się w życie 
społeczeństwa oraz na temat poezji oraz 
rapu, udostępniania informacji, wolnego 
wypowiadania się i nielegalnego 
wykorzystywania informacji z Internetu, 
bycia twarzą produktu, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
opowiadanie o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 

Uczeń w sposób płynny wypowiada się 
na temat udostępniania informacji, 
wolnego wypowiadania się i 
nielegalnego wykorzystywania 
informacji z Internetu, relacjonuje 
sytuację braku jednomyślności na 
temat udziału w wydarzeniu, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wypowiada się na temat 
udostępniania informacji, wolnego 
wypowiadania się i nielegalnego 
wykorzystywania informacji z Internetu, 
relacjonuje sytuację braku 
jednomyślności na temat udziału w 
wydarzeniu, popełniając błędy językowe 
na ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
udostępniania informacji, wolnego 
wypowiadania się i nielegalnego 
wykorzystywania informacji z Internetu, 
relacjonuje sytuację braku 
jednomyślności na temat udziału w 
wydarzeniu, popełniając błędy językowe, 
które w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
udostępniania informacji, wolnego 
wypowiadania się i nielegalnego 
wykorzystywania informacji z Internetu, 
relacjonuje sytuację braku 
jednomyślności na temat udziału w 
wydarzeniu, popełniając liczne błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień, wyrażanie uczuć i 
emocji, udzielanie rad 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
przekazuje informacje na temat 
znaczenia przedstawionych symboli, 
praw autorskich, udziela rad w 
sytuacjach związanych z dalszą 
edukacją, wydarzenia, które mogłoby 
być zorganizowane w okolicy; 
ewentualnie popełnione błędy 
językowe nie zakłócają komunikacji. 
 

Uczeń przekazuje informacje na temat 
znaczenia przedstawionych symboli, 
praw autorskich, udziela rad w 
sytuacjach związanych z dalszą 
edukacją, wydarzenia, które mogłoby 
być zorganizowane w okolicy; 
popełniając nieliczne błędy językowe, 
które na ogół nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń przekazuje informacje na temat 
znaczenia przedstawionych symboli, 
praw autorskich, udziela rad w 
sytuacjach związanych z dalszą 
edukacją, wydarzenia, które mogłoby 
być zorganizowane w okolicy, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie przekazuje informacje 
na temat znaczenia przedstawionych 
symboli, praw autorskich, udziela rad w 
sytuacjach związanych z dalszą 
edukacją, wydarzenia, które mogłoby być 
zorganizowane w okolicy, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
notatka, list formalny  

Uczeń tworzy spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki 
na temat działa sztuki oraz tworzy list 
formalny do władz lokalnych z prośbą 
o umożliwienie zorganizowania 
wydarzenia muzycznego oraz do 
lokalnych przedsiębiorców z prośbą o 
wsparcie finansowe dla inicjatywy 
kulturalnej, nie popełniając większych 
błędów i stosując urozmaicone 
słownictwo oraz właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat działa sztuki oraz tworzy list 
formalny do władz lokalnych z prośbą o 
umożliwienie zorganizowania 
wydarzenia muzycznego oraz do 
lokalnych przedsiębiorców z prośbą o 
wsparcie finansowe dla inicjatywy 
kulturalnej, popełniając niewielkie błędy 
językowe niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat działa sztuki oraz tworzy list 
formalny do władz lokalnych z prośbą o 
umożliwienie zorganizowania 
wydarzenia muzycznego oraz do 
lokalnych przedsiębiorców z prośbą o 
wsparcie finansowe dla inicjatywy 
kulturalnej, popełniając błędy językowe, 
które częściowo wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; stosuje 
częściowo właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
wypowiedź pisemną w formie notatki na 
temat działa sztuki oraz tworzy list 
formalny do władz lokalnych z prośbą o 
umożliwienie zorganizowania wydarzenia 
muzycznego oraz do lokalnych 
przedsiębiorców z prośbą o wsparcie 
finansowe dla inicjatywy kulturalnej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje zwięźle 
informacje z wysłuchanego nagrania; 
stosuje odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; z 
łatwością przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
zwięźle informacje z wysłuchanego 
nagrania; stosuje zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację; w miarę 
poprawnie przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 
 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje zwięźle informacje z 
wysłuchanego nagrania; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację; z 
trudnością przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
zwięźle informacje z wysłuchanego 
nagrania, stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
nieudolnie przekazuje ustnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu. 

UNIT 8   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

Znajomość środków językowych  
Gramatyka i słownictwo 

Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z Unitu 8 (w tym m.in. 
słownictwo związane ze 
społeczeństwem i społecznością 
lokalną, słownictwo związane z debatą 
i dyplomacją, zwroty nawiązujące do 
opinii innych oraz zwroty okazujące 
zainteresowanie i pytania dodatkowe, 
słownictwo związane z globalizacją, 
słownictwo związane z wydarzeniami 
sportowymi, nazwy problemów 
globalnych, zwroty mówiące o 
problemach, zwroty przydatne przy 
opisie zdjęć); bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje zdania 
imiesłowowe, równoważniki zdań, 
spójniki i przyimki, konstrukcje 
emfatyczne, wyrażenia przeczące i 
ograniczające rarely / at no time / no 
sooner .. that / only (if / when / once), 
not only .. but aslo oraz inwersję. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
stosuje poznane słownictwo z Unitu 8 (w 
tym m.in. słownictwo związane ze 
społeczeństwem i społecznością 
lokalną, słownictwo związane z debatą i 
dyplomacją, zwroty nawiązujące do 
opinii innych oraz zwroty okazujące 
zainteresowanie i pytania dodatkowe, 
słownictwo związane z globalizacją, 
słownictwo związane z wydarzeniami 
sportowymi, nazwy problemów 
globalnych, zwroty mówiące o 
problemach, zwroty przydatne przy 
opisie zdjęć); na ogół poprawnie stosuje 
zdania imiesłowowe, równoważniki 
zdań, spójniki i przyimki, konstrukcje 
emfatyczne, wyrażenia przeczące i 
ograniczające rarely / at no time / no 
sooner .. that / only (if / when / once), 
not only .. but aslo oraz inwersję, 
popełniając nieliczne błędy. 

 

Uczeń, popełniając liczne błędy, stosuje 
poznane słownictwo z Unitu 8 (w tym 
m.in. słownictwo związane ze 
społeczeństwem i społecznością 
lokalną, słownictwo związane z debatą i 
dyplomacją, zwroty nawiązujące do 
opinii innych oraz zwroty okazujące 
zainteresowanie i pytania dodatkowe, 
słownictwo związane z globalizacją, 
słownictwo związane z wydarzeniami 
sportowymi, nazwy problemów 
globalnych, zwroty mówiące o 
problemach, zwroty przydatne przy 
opisie zdjęć); nie zawsze poprawnie 
stosuje zdania imiesłowowe, 
równoważniki zdań, spójniki i przyimki, 
konstrukcje emfatyczne, wyrażenia 
przeczące i ograniczające rarely / at no 
time / no sooner .. that / only (if / when / 
once), not only .. but aslo oraz inwersję, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń posługuje się bardzo 
ograniczonym zakresem słownictwa z 
Unitu 8 (w tym m.in. słownictwo związane 
ze społeczeństwem i społecznością 
lokalną, słownictwo związane z debatą i 
dyplomacją, zwroty nawiązujące do opinii 
innych oraz zwroty okazujące 
zainteresowanie i pytania dodatkowe, 
słownictwo związane z globalizacją, 
słownictwo związane z wydarzeniami 
sportowymi, nazwy problemów 
globalnych, zwroty mówiące o 
problemach, zwroty przydatne przy opisie 
zdjęć); popełnia bardzo liczne błędy i 
nieporadnie stosuje zdania imiesłowowe, 
równoważniki zdań, spójniki i przyimki, 
konstrukcje emfatyczne, wyrażenia 
przeczące i ograniczające rarely / at no 
time / no sooner .. that / only (if / when / 
once), not only .. but aslo oraz inwersję, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące projektów 
lokalnych oraz problemów globalnych; 
poprawnie odpowiada na pytania, 
wskazuje właściwą odpowiedź, 
uzupełnia luki w tekście zgodnie z 
treścią nagrania, dopasowuje opisy do 

Uczeń określa główną myśl i kontekst 
sytuacyjny oraz znajduje w tekście 
informacje dotyczące projektów 
lokalnych oraz problemów globalnych; 
odpowiada na pytania, wskazuje 
właściwą odpowiedź, uzupełnia luki w 
tekście zgodnie z treścią nagrania, 
dopasowuje opisy do ilustracji oraz do 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl i kontekst sytuacyjny oraz 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
projektów lokalnych oraz problemów 
globalnych; odpowiada na pytania, 
wskazuje właściwą odpowiedź, 
uzupełnia luki w tekście zgodnie z 
treścią nagrania, dopasowuje opisy do 

Uczeń z trudnością określa główną myśl i 
kontekst sytuacyjny oraz z trudem 
znajduje w tekście informacje dotyczące 
projektów lokalnych oraz problemów 
globalnych; odpowiada na pytania, 
wskazuje właściwą odpowiedź, uzupełnia 
luki w tekście zgodnie z treścią nagrania, 
dopasowuje opisy do ilustracji oraz do 
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ilustracji oraz do dialogów, 
dopasowuje rozmówców do 
wskazówek, dopasowuje osoby do 
miejsca pochodzenia, dobiera osoby 
do zdań, dopasowuje możliwe 
działania do problemów globalnych 
oraz określa zdania prawdziwe i 
fałszywe. 
 

dialogów, dopasowuje rozmówców do 
wskazówek, dopasowuje osoby do 
miejsca pochodzenia, dobiera osoby do 
zdań, dopasowuje możliwe działania do 
problemów globalnych oraz określa 
zdania prawdziwe i fałszywe, 
popełniając nieliczne błędy. 

ilustracji oraz do dialogów, dopasowuje 
rozmówców do wskazówek, dopasowuje 
osoby do miejsca pochodzenia, dobiera 
osoby do zdań, dopasowuje możliwe 
działania do problemów globalnych oraz 
określa zdania prawdziwe i fałszywe, 
popełniając dość liczne błędy. 

dialogów, dopasowuje rozmówców do 
wskazówek, dopasowuje osoby do 
miejsca pochodzenia, dobiera osoby do 
zdań, dopasowuje możliwe działania do 
problemów globalnych oraz określa 
zdania prawdziwe i fałszywe, popełnia 
przy tym liczne błędy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa główną myśl tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących organizacji 
pomagającej potrzebującym, relacji 
radiowej, miejsca do uprawiania 
sportu, grupy sportowców; z łatwością 
odpowiada na pytania, uzupełnia luki 
w tekście podanymi wyrazami, 
uzupełnia luki w tekście brakującymi 
zdaniami, dopasowuje pytania do 
części tekstu i określa zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Uczeń określa główną myśl tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących organizacji 
pomagającej potrzebującym, relacji 
radiowej, miejsca do uprawiania sportu, 
grupy sportowców, popełniając nieliczne 
błędy, odpowiada na pytania, uzupełnia 
luki w tekście podanymi wyrazami, 
uzupełnia luki w tekście brakującymi 
zdaniami, dopasowuje pytania do części 
tekstu i określa zdania prawdziwe i 
fałszywe. 

Uczeń z pewną trudnością określa 
główną myśl tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących organizacji pomagającej 
potrzebującym, relacji radiowej, miejsca 
do uprawiania sportu, grupy 
sportowców; odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w tekście podanymi 
wyrazami, uzupełnia luki w tekście 
brakującymi zdaniami, dopasowuje 
pytania do części tekstu i określa zdania 
prawdziwe i fałszywe, popełniając liczne 
błędy. 

 

Uczeń z trudnością określa główną myśl 
tekstu oraz znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących organizacji 
pomagającej potrzebującym, relacji 
radiowej, miejsca do uprawiania sportu, 
grupy sportowców, popełniając bardzo 
liczne błędy, odpowiada na pytania, 
uzupełnia luki w tekście podanymi 
wyrazami, uzupełnia luki w tekście 
brakującymi zdaniami, dopasowuje 
pytania do części tekstu i określa zdania 
prawdziwe i fałszywe. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wyrażanie opinii 
 
 
 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
pozytywnego wpływu projektów na 
wspólnotę lokalną, kwestionowania 
opinii innych oraz roli dyplomacji w 
dyskusji, respektowania uczyć innych 
w rozmowach prowadzonych w 
Internecie, wydarzeń globalnych oraz 
działań podejmowanych przez 
organizacje międzynarodowe i osoby 
indywidualne, pracy dla organizacji 
opisanej w tekście, cytatu 
odnoszącego się do roli jednostki, 
aktywności młodych ludzi, udziału w 
działaniach charytatywnych, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją opinię 
na temat pozytywnego wpływu 
projektów na wspólnotę lokalną, 
kwestionowania opinii innych oraz roli 
dyplomacji w dyskusji, respektowania 
uczyć innych w rozmowach 
prowadzonych w Internecie, wydarzeń 
globalnych oraz działań podejmowanych 
przez organizacje międzynarodowe i 
osoby indywidualne, pracy dla 
organizacji opisanej w tekście, cytatu 
odnoszącego się do roli jednostki, 
aktywności młodych ludzi, udziału w 
działaniach charytatywnych, popełniając 
błędy językowe na ogół niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

 

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
pozytywnego wpływu projektów na 
wspólnotę lokalną, kwestionowania 
opinii innych oraz roli dyplomacji w 
dyskusji, respektowania uczyć innych w 
rozmowach prowadzonych w Internecie, 
wydarzeń globalnych oraz działań 
podejmowanych przez organizacje 
międzynarodowe i osoby indywidualne, 
pracy dla organizacji opisanej w tekście, 
cytatu odnoszącego się do roli jednostki, 
aktywności młodych ludzi, udziału w 
działaniach charytatywnych, popełniając 
błędy językowe, które w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nieudolnie wyraża swoją opinię na 
temat pozytywnego wpływu projektów na 
wspólnotę lokalną, kwestionowania opinii 
innych oraz roli dyplomacji w dyskusji, 
respektowania uczyć innych w 
rozmowach prowadzonych w Internecie, 
wydarzeń globalnych oraz działań 
podejmowanych przez organizacje 
międzynarodowe i osoby indywidualne, 
pracy dla organizacji opisanej w tekście, 
cytatu odnoszącego się do roli jednostki, 
aktywności młodych ludzi, udziału w 
działaniach charytatywnych, popełniając 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
rozmowa z odgrywaniem roli 

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowę 
na temat projektu realizowanego w 
społeczności lokalnej; ewentualnie 
popełnione błędy językowe nie 
zakłócają komunikacji.  

Uczeń dość swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat projektu 
realizowanego w społeczności lokalnej; 
nieliczne popełnione błędy językowe na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością prowadzi 
rozmowę na temat projektu 
realizowanego w społeczności lokalnej; 
popełnia dość liczne błędy językowe 
częściowo zakłócające komunikację. 

Uczeń nieudolnie prowadzi rozmowę na 
temat projektu realizowanego w 
społeczności lokalnej; popełnia liczne 
błędy językowe zakłócające komunikację. 
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Tworzenie wypowiedzi ustnej – 
wybór i odrzucenie 
 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu rozmowy na temat 
rozpowszechniania teorii spiskowych 
i odrzuca pozostałe opcje, stosując 
odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; 
wypowiedź jest adekwatna do tematu i 
kontekstu; podczas wypowiedzi nie 
potrzebuje lub rzadko potrzebuje 
pomocy ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu rozmowy na temat 
rozpowszechniania teorii spiskowych i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
zadowalający zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, popełniając 
niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub zakłócające w 
niewielkim stopniu komunikację; 
wypowiedź jest częściowo nieadekwatna 
do tematu i kontekstu; podczas 
wypowiedzi czasami potrzebuje pomocy 
ze strony nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu rozmowy na temat 
rozpowszechniania teorii spiskowych i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację; 
wypowiedź jest często nieadekwatna do 
tematu i kontekstu; podczas wypowiedzi 
często potrzebuje pomocy ze strony 
nauczyciela. 

Uczeń dokonuje wyboru najlepszego 
sposobu rozmowy na temat 
rozpowszechniania teorii spiskowych i 
odrzuca pozostałe opcje, stosując bardzo 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych popełniając bardzo liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
wypowiedź jest w znacznym stopniu 
nieadekwatna do tematu i kontekstu; 
podczas wypowiedzi potrzebuje bardzo 
dużej pomocy nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej - 
opisywanie ludzi, przedmiotów, 
miejsc 

Uczeń płynnie opisuje ilustracje 
przedstawiające zachowania w 
przedstawionych w różnych 
sytuacjach, młodych osób 
uprawiających sport, problemy 
globalne, protestujących i policję, 
przedstawia pomysł projektu 
lokalnego, opisuje działania 
pomagające zmniejszyć problem 
globalny, nie popełniając większych 
błędów; stosując urozmaicone 
słownictwo i poprawne struktury 
gramatyczne. 
 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
zachowania w przedstawionych w 
różnych sytuacjach, młodych osób 
uprawiających sport, problemy globalne, 
protestujących i policję, przedstawia 
pomysł projektu lokalnego, opisuje 
działania pomagające zmniejszyć 
problem globalny, popełniając niewielkie 
błędy językowe niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
zachowania w przedstawionych w 
różnych sytuacjach, młodych osób 
uprawiających sport, problemy globalne, 
protestujących i policję, przedstawia 
pomysł projektu lokalnego, opisuje 
działania pomagające zmniejszyć 
problem globalny, stosując mało 
urozmaicone słownictwo, popełniając 
błędy językowe w pewnym stopniu 
zakłócające komunikację. 

Uczeń opisuje ilustracje przedstawiające 
zachowania w przedstawionych w 
różnych sytuacjach, młodych osób 
uprawiających sport, problemy globalne, 
protestujących i policję, przedstawia 
pomysł projektu lokalnego, opisuje 
działania pomagające zmniejszyć 
problem globalny, stosując bardzo 
ograniczoną liczbę słów i wyrażeń, 
popełniając liczne błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne – uzyskiwanie 
i przekazywanie informacji i 
wyjaśnień 

Uczeń w sposób płynny pyta i 
przekazuje informacje dotyczące teorii 
spiskowych; ewentualnie popełnione 
błędy językowe nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń przekazuje informacje dotyczące 
teorii spiskowych; popełniając nieliczne 
błędy językowe, które na ogół nie 
zakłócają komunikacji. 

Uczeń przekazuje informacje dotyczące 
teorii spiskowych, popełniając liczne 
błędy językowe, które częściowo 
zakłócają komunikację. 

Uczeń nieudolnie przekazuje dotyczące 
teorii spiskowych, popełniając liczne 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu zakłócają komunikację. 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej – 
notatka, rozprawka z opinią 

Uczeń tworzy spójną i logiczną notatkę 
na temat możliwości działania w 
ramach projektów lokalnych oraz na 
temat lokalnych i globalnych działań 
charytatywnych pisze spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie 
rozprawki z opinią, wyrażając i 
uzasadniając swoją opinię na temat 
podjętej przez młodzież inicjatywy 
lokalnej, rozprawkę, w której wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
możliwego strajku uczniów oraz 
rozprawkę na temat sprzedania 
terenów zielonych firmie 
deweloperskiej, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
urozmaicone słownictwo oraz 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy w miarę spójną i logiczną 
notatkę na temat możliwości działania w 
ramach projektów lokalnych oraz na 
temat lokalnych i globalnych działań 
charytatywnych pisze spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
z opinią, wyrażając i uzasadniając swoją 
opinię na temat podjętej przez młodzież 
inicjatywy lokalnej, rozprawkę, w której 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat możliwego strajku uczniów oraz 
rozprawkę na temat sprzedania terenów 
zielonych firmie deweloperskiej, 
popełniając niewielkie błędy językowe 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje w miarę właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niezbyt spójną i logiczną 
notatkę na temat możliwości działania w 
ramach projektów lokalnych oraz na 
temat lokalnych i globalnych działań 
charytatywnych pisze spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki 
z opinią, wyrażając i uzasadniając swoją 
opinię na temat podjętej przez młodzież 
inicjatywy lokalnej, rozprawkę, w której 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na 
temat możliwego strajku uczniów oraz 
rozprawkę na temat sprzedania terenów 
zielonych firmie deweloperskiej, 
popełniając błędy językowe, które 
częściowo wpływają na zrozumienie 
wypowiedzi; stosuje częściowo właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy niespójną i nielogiczną 
notatkę na temat możliwości działania w 
ramach projektów lokalnych oraz na 
temat lokalnych i globalnych działań 
charytatywnych pisze spójną i logiczną 
wypowiedź pisemną w formie rozprawki z 
opinią, wyrażając i uzasadniając swoją 
opinię na temat podjętej przez młodzież 
inicjatywy lokalnej, rozprawkę, w której 
wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat 
możliwego strajku uczniów oraz 
rozprawkę na temat sprzedania terenów 
zielonych firmie deweloperskiej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
zrozumienie wypowiedzi; nie zachowuje 
właściwej formy i stylu. 
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Przetwarzanie tekstu – 
mediacja 
 

Uczeń parafrazuje i tłumaczy zdania i 
fragmenty zdań, przekazuje zwięźle 
informacje z wysłuchanego nagrania; 
stosuje odpowiedni zakres środków 
leksykalno-gramatycznych, 
popełniając sporadycznie błędy 
niezakłócające komunikacji; z 
łatwością przekazuje ustnie i pisemnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje po 
polsku informacje z przeczytanych 
tekstów. 

Uczeń na ogół parafrazuje i tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
zwięźle informacje z wysłuchanego 
nagrania; stosuje zadowalający zakres 
środków leksykalno-gramatycznych, 
popełniając niewielkie dość liczne błędy 
niezakłócające lub w niewielkim stopniu 
zakłócające komunikację; w miarę 
poprawnie przekazuje ustnie i pisemnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje po 
polsku informacje z przeczytanych 
tekstów. 

Uczeń z pewną trudnością parafrazuje, 
tłumaczy zdania i fragmenty zdań, 
przekazuje zwięźle informacje z 
wysłuchanego nagrania; stosuje 
ograniczony zakres środków leksykalno-
gramatycznych, popełniając liczne błędy 
językowe zakłócające komunikację; z 
trudnością przekazuje ustnie i pisemnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje po 
polsku informacje z przeczytanych 
tekstów. 

Uczeń nieudolnie parafrazuje, tłumaczy 
zdania i fragmenty zdań, przekazuje 
zwięźle informacje z wysłuchanego 
nagrania, stosując bardzo ograniczony 
zakres środków leksykalno-
gramatycznych i popełniając bardzo 
liczne błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na komunikację; 
nieudolnie przekazuje ustnie i pisemnie 
najważniejsze informacje z 
przeczytanego tekstu, przekazuje po 
polsku informacje z przeczytanych 
tekstów. 
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Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Tom 1 –  

– plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 
 

 
 
 
 

Człowiek 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

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: 

1. słownictwo z działu człowiek 
2. czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous 
3. czasowniki wyrażające czynności i stany 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby, przedmioty 
i miejsca, popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 

– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby, 
przedmioty i miejsca, popełniając dość 
liczne błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia zalety i 
wady, popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby, 
przedmioty i miejsca 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
osoby, przedmioty i miejsca 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
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przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i pomocy 
nauczyciela, popełniając dość liczne 
błędy pisze krótki e-mail do kolegi z 
Anglii; w którym bardzo prostymi 
zdaniami zdawkowo opisuje osobę, 
którą chciałby poznać; przedstawia 
intencje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie; przekazuje informacje i 
wyjaśnienia; prosi o radę 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 

informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze e-
mail do kolegi z Anglii; w którym 
prostymi zdaniami opisuje osobę, 
którą chciałby poznać; przedstawia 
intencje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie; przekazuje informacje i 
wyjaśnienia; prosi o radę; stosuje 

odpowiednie zasady konstruowania 
tekstów; stosuje styl wypowiedzi 
adekwatny do sytuacji; stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do 
kolegi z Anglii; w którym opisuje 
osobę, którą chciałby poznać; 
przedstawia intencje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie; przekazuje 
informacje i wyjaśnienia; prosi o radę; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 

wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi z Anglii; w którym przy 
pomocy zdań złożonych, opisuje 
osobę, którą chciałby poznać; 
przedstawia intencje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie; przekazuje 
informacje i wyjaśnienia; prosi o radę; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 

stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału. 

Miejsce zamieszkania 

 
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: 

1. słownictwo z działu miejsce zamieszkania 
2. czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple 
3. konstrukcje used to, would 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 

– często właściwie reaguje na 
polecenia 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
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– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby, przedmioty 
i miejsca, popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 

upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i pomocy 
nauczyciela, popełniając dość liczne 
błędy pisze krótki e-mail do osoby, z 
którą planuje wakacyjną zamianę 
mieszkania; z trudem nawiązuje 
kontakty towarzyskie; zdawkowo 
opisuje miejsca i przedmioty; wyraża 
pewność, przypuszczenie; przekazuje 
informacje; proponuje; wyraża 
prośbę 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby, 
przedmioty i miejsca, popełniając dość 
liczne błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, przedstawia zalety i 
wady, popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 

informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze e-
mail do osoby, z którą planuje 
wakacyjną zamianę mieszkania; 
nawiązuje kontakty towarzyskie; 
prostymi zdaniami opisuje miejsca i 
przedmioty; wyraża pewność, 
przypuszczenie; przekazuje 
informacje; proponuje; wyraża prośbę; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby, 
przedmioty i miejsca 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do 
osoby, z którą planuje wakacyjną 
zamianę mieszkania; nawiązuje 
kontakty towarzyskie; opisuje miejsca 
i przedmioty; wyraża pewność, 
przypuszczenie; przekazuje 
informacje; proponuje; wyraża prośbę; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

wszystkie zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
osoby, przedmioty i miejsca 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
przedstawia zalety i wady 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 

wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze e-
mail do osoby, z którą planuje 
wakacyjną zamianę mieszkania; 
nawiązuje kontakty towarzyskie; 
szczegółowo opisuje miejsca i 
przedmioty; wyraża pewność, 
przypuszczenie; przekazuje 
informacje; proponuje; wyraża prośbę; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziałów „Człowiek” i „Miejsce zamieszkania”. 

Edukacja 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA PODSTAWOWY STOPIEŃ ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
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 WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

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: 

1. słownictwo z działu edukacja 
2. czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous 
3. konstrukcja be going to 
4. czasy teraźniejsze do wyrażania przyszłości 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje osoby, przedmioty 
i miejsca, opowiada o czynnościach, 
popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, z trudem 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość, popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 

upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i pomocy 
nauczyciela, popełniając dość liczne 
błędy pisze krótki wpis na blogu na 
temat szkolnego projektu o historii 
osoby, która nie ukończyła szkoły, a 
mimo to odniosła sukces w życiu; 
opisuję osoby i czynności; 
przedstawia fakty; przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 

– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby, 
przedmioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, popełniając dość liczne 
błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 

błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze 
wpis na blogu na temat szkolnego 
projektu o historii osoby, która nie 
ukończyła szkoły, a mimo to odniosła 
sukces w życiu; opisuję osoby i 
czynności; przedstawia fakty; 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje osoby, 
przedmioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 

uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na 
blogu na temat szkolnego projektu o 
historii osoby, która nie ukończyła 
szkoły, a mimo to odniosła sukces w 
życiu; opisuję osoby i czynności; 
przedstawia fakty; przekazuje 
informacje i wyjaśnienia; stosuje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
osoby, przedmioty i miejsca, opowiada 
o czynnościach 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 

opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na blogu na temat szkolnego projektu 
o historii osoby, która nie ukończyła 
szkoły, a mimo to odniosła sukces w 
życiu; opisuję osoby i czynności; 
przedstawia fakty; przekazuje 
informacje i wyjaśnienia; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstów; stosuje styl wypowiedzi 
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informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

odpowiednie zasady konstruowania 
tekstów; stosuje styl wypowiedzi 
adekwatny do sytuacji; stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

adekwatny do sytuacji; stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Praca 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

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: 

1. słownictwo z działu praca 
2. czasowniki modalne 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opowiada o czynnościach, 
popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, z trudem 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość, popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 

– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o 
czynnościach, popełniając dość liczne 
błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o 
czynnościach 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opowiada 
o czynnościach 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
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– korzystając z podręcznika i pomocy 
nauczyciela, popełniając dość liczne 
błędy pisze krótki wpis na forum 
internetowym na temat problemów 
młodych ludzi szukających pierwszej 
pracy; zdawkowo opisuje zjawiska; 
przedstawia fakty; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, proponuje 
rozwiązania; zachęca; przekazuje 
informacje i wyjaśnienia 
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze 
wpis na forum internetowym na temat 
problemów młodych ludzi szukających 
pierwszej pracy; opisuje zjawiska; 
przedstawia fakty; wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, proponuje rozwiązania; 
zachęca; przekazuje informacje i 
wyjaśnienia; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstów; 
stosuje styl wypowiedzi adekwatny do 
sytuacji; stosuje zwroty i formy 

grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze wpis na 
forum internetowym na temat 
problemów młodych ludzi szukających 
pierwszej pracy; opisuje zjawiska; 
przedstawia fakty; wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, proponuje rozwiązania; 
zachęca; przekazuje informacje i 
wyjaśnienia; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstów; 
stosuje styl wypowiedzi adekwatny do 
sytuacji; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 

– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze wpis 
na forum internetowym na temat 
problemów młodych ludzi szukających 
pierwszej pracy; opisuje zjawiska; 
przedstawia fakty; wyraża i uzasadnia 
swoje opinie, proponuje rozwiązania; 
zachęca; przekazuje informacje i 
wyjaśnienia; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstów; 
stosuje styl wypowiedzi adekwatny do 
sytuacji; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 

sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziałów „Edukacja” i „Praca”. 

Życie prywatne 

 
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: 

1. słownictwo z działu życie prywatne  
2. przedimki a, an, the oraz brak przedimka 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 

– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
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zdawkowo opowiada o czynnościach, 
popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, z trudem 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość, popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i pomocy 
nauczyciela, popełniając dość liczne 
błędy pisze krótki e-mail do wujka, 

który zaprosił go z okazji urodzin do 
restauracji; opisuje ludzi; zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
dziękuje; opisuje wrażenia; 
gratuluje; przekazuje informacje i 
wyjaśnienia  
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– prostymi zdaniami opowiada o 
czynnościach, popełniając dość liczne 
błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 

upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy pisze e-
mail do wujka, który zaprosił go z 
okazji urodzin do restauracji; opisuje 
ludzi; wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
dziękuje; opisuje wrażenia; gratuluje; 
przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opowiada o 
czynnościach 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 

rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do 
wujka, który zaprosił go z okazji 
urodzin do restauracji; opisuje ludzi; 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
dziękuje; opisuje wrażenia; gratuluje; 
przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

– używając zdań złożonych, opowiada 
o czynnościach 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze e-

mail do wujka, który zaprosił go z 
okazji urodzin do restauracji; opisuje 
ludzi; wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
dziękuje; opisuje wrażenia; gratuluje; 
przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
stosuje odpowiednie zasady 
konstruowania tekstów; stosuje styl 
wypowiedzi adekwatny do sytuacji; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

Żywienie 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość 
środków 
językowych 

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 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych i 
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zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy: 

językowych i własnych wypowiedziach: zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach: 

własnych wypowiedziach: 

1. słownictwo z działu żywienie  
2. zdania okolicznikowe 
3. przedimki 

UMIEJĘTNOŚCI – często niewłaściwie reaguje na 
polecenia 
– częściowo poprawnie rozwiązuje 
niektóre zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bardzo prostymi zdaniami 
zdawkowo opisuje posiłki, 
popełniając liczne błędy 
– z trudem współdziała w grupie i 
korzystając z podręcznika pisze 
krótki przepis na popularne polskie 
danie, popełniając liczne błędy 
– zdawkowo opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia opinie, z trudem 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość, popełniając liczne błędy 
– z trudem uczestniczy w rozmowie, 
popełniając liczne błędy uzyskuje i 
przekazuje informacje, zdawkowo 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, 
pyta o opinie rozmówcy, wyraża 
swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika i pomocy 
nauczyciela, popełniając dość liczne 
błędy pisze krótki e-mail do kolegi, z 
którym planuje wspólne przyjęcie 
urodzinowe; opisuje uczucia; 
proponuje; wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia  
– popełniając liczne błędy, 
przekazuje w języku obcym niektóre 
informacje sformułowane w języku 
polskim i obcym 

– często właściwie reaguje na 
polecenia 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 
słuchanie i czytanie ze zrozumieniem 
– częściowo bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje posiłki, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się współdziałać w grupie i 
używając bardzo prostych konstrukcji, 
pisze krótki przepis na popularne 
polskie danie, popełniając dość liczne 
błędy 
– opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia opinie, wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
popełniając dość liczne błędy 
– stara się aktywnie uczestniczyć w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając dość liczne 
błędy uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– korzystając z podręcznika, 
popełniając dość liczne błędy e-mail do 
kolegi, z którym planuje wspólne 
przyjęcie urodzinowe; opisuje uczucia; 
proponuje; wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstów; 
stosuje styl wypowiedzi adekwatny do 
sytuacji; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 

– na ogół właściwie reaguje na 
polecenia 
– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem 
– na ogół bezbłędnie stosuje styl 
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji 
– prostymi zdaniami opisuje posiłki  
– na ogół aktywnie współdziała w 
grupie i przy pomocy znanych 
konstrukcji, na ogół bezbłędnie pisze 
przepis na popularne polskie danie 
– na ogół poprawnie opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– na ogół aktywnie uczestniczy w 
rozmowie, rozpoczyna, prowadzi i 
kończy rozmowę, podtrzymuje 
rozmowę w przypadku trudności w jej 
przebiegu, popełniając nieliczne błędy 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie, pyta 
o opinie rozmówcy, wyraża swoje 
upodobania i pyta o upodobania 
rozmówcy 
– na ogół bezbłędnie pisze e-mail do 
kolegi, z którym planuje wspólne 
przyjęcie urodzinowe; opisuje uczucia; 
proponuje; wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, przekazuje informacje i 
wyjaśnienia; stosuje odpowiednie 
zasady konstruowania tekstów; 
stosuje styl wypowiedzi adekwatny do 
sytuacji; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe 
– na ogół bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym informacje 

– właściwie reaguje na polecenia 
– samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje 
wszystkie zadania na słuchanie i 
czytanie ze zrozumieniem 
– bezbłędnie stosuje styl wypowiedzi 
odpowiedni do sytuacji 
– używając zdań złożonych, opisuje 
posiłki  
– aktywnie współdziała w grupie i 
używając zdań złożonych i bogatego 
słownictwa, bezbłędnie pisze przepis 
na popularne polskie danie 
– bezbłędnie i szczegółowo opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia opinie, 
wyraża pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość 
– aktywnie uczestniczy w rozmowie, 
rozpoczyna, prowadzi i kończy 
rozmowę, podtrzymuje rozmowę w 
przypadku trudności w jej przebiegu, 
bezbłędnie uzyskuje i przekazuje 
informacje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie, pyta o opinie rozmówcy, 
wyraża swoje upodobania i pyta o 
upodobania rozmówcy 
– samodzielnie i bezbłędnie pisze e-
mail do kolegi, z którym planuje 
wspólne przyjęcie urodzinowe; opisuje 
uczucia; proponuje; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie, przekazuje 
informacje i wyjaśnienia; stosuje 
odpowiednie zasady konstruowania 
tekstów; stosuje styl wypowiedzi 
adekwatny do sytuacji; stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe 
– bezbłędnie przekazuje w języku 
obcym wszystkie informacje 
sformułowane w języku polskim i 
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– częściowo bezbłędnie przekazuje w 
języku obcym niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim i 
obcym 

sformułowane w języku polskim i 
obcym 

obcym 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziałów „Życie prywatne” i „Żywienie”. 

 



Oxford Repetytorium Maturzysty  

Poziom podstawowy i rozszerzony -  

plan wynikowy ze szczegółowymi 
kryteriami oceniania 

 

 

Rozdział 1 Człowiek 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1: Człowiek 
(w tym, m.in. dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru, opisywanie uczuć i 
emocji, zainteresowania, etapy 
życia, rzeczy osobiste, 
umiejętności, osobisty system 
wartości, autorytety, społeczny 
system wartości), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy present simple i present 
continuous; przedimki określone i 
nieokreślone oraz przedrostki dla 
tworzenia przymiotników o 
przeciwnym znaczeniu. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1: Człowiek (w tym, m.in. 
dane osobowe, wygląd zewnętrzny, 
cechy charakteru, opisywanie uczuć i 
emocji, zainteresowania, etapy życia, 
rzeczy osobiste, umiejętności, 
osobisty system wartości, autorytety, 
społeczny system wartości), jak 
również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: czasy present simple i 
present continuous; przedimki 
określone i nieokreślone oraz 
przedrostki dla tworzenia 
przymiotników o przeciwnym 
znaczeniu. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
1: Człowiek (w tym, m.in. dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy 
charakteru, opisywanie uczuć i emocji, 
zainteresowania, etapy życia, rzeczy 
osobiste, umiejętności, osobisty system 
wartości, autorytety, społeczny system 
wartości), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
simple i present continuous; przedimki 
określone i nieokreślone oraz 
przedrostki dla tworzenia przymiotników 
o przeciwnym znaczeniu. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 1: 
Człowiek (w tym, m.in. dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, 
opisywanie uczuć i emocji, 
zainteresowania, etapy życia, rzeczy 
osobiste, umiejętności, osobisty system 
wartości, autorytety, społeczny system 
wartości), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
simple i present continuous; przedimki 
określone i nieokreślone oraz przedrostki 
dla tworzenia przymiotników o 
przeciwnym znaczeniu. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi, intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje i 
odróżnia informacje o faktach od 
opinii w wypowiedziach 
dotyczących wyglądu 
zewnętrznego. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi, 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i odróżnia 
informacje o faktach od opinii w 
wypowiedziach dotyczących wyglądu 
zewnętrznego.. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi, intencje nadawcy oraz 
kontekst wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i odróżnia 
informacje o faktach od opinii w 
wypowiedziach dotyczących wyglądu 
zewnętrznego. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi, 
intencje nadawcy oraz kontekst 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje i odróżnia informacje o 
faktach od opinii w wypowiedziach 
dotyczących wyglądu zewnętrznego. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących 
posługiwania się różnymi językami 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących posługiwania się różnymi 
językami oraz uczenia się języków 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących posługiwania się 
różnymi językami oraz uczenia się 

Uczeń z trudnością określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
posługiwania się różnymi językami oraz 
uczenia się języków obcych, popełnia 
przy tym liczne błędy. 



oraz uczenia się języków obcych. obcych. języków obcych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat wyglądu zewnętrznego, cech 
charakteru, umiejętności, 
zainteresowań, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
wyglądu zewnętrznego, cech 
charakteru, umiejętności, 
zainteresowań, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym drobne błędy 
językowe lub/i fonetyczne, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat wyglądu 
zewnętrznego, cech charakteru, 
umiejętności, zainteresowań, opowiada 
o czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i plany 
na przyszłość, opisuje upodobania, 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat wyglądu zewnętrznego, cech 
charakteru, umiejętności, zainteresowań, 
opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
osób mogących stanowić autorytet; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz list formalny, 
gdzie prezentuje i uzasadnia swoją 
opinię na temat osób mogących 
stanowić autorytet; popełnia nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie prezentuje i uzasadnia 
swoją opinię na temat osób mogących 
stanowić autorytet; popełniane przy tym 
dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz list formalny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoją opinię na temat osób 
mogących stanowić autorytet; popełnia 
przy tym poważne błędy w formie i stylu 
oraz liczne błędy językowe i 
ortograficzne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania; 
proponuje i reaguje na propozycje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia; popełnia przy 
tym błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania; proponuje i 
reaguje na propozycje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku polskim 
zgodnie z informacjami z tekstów w 
języku angielskim, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz parafrazuje zdania i przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku polskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w języku 
angielskim, tłumaczy fragmenty zdań 
na język angielski oraz parafrazuje 
zdania i przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku polskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w 
języku angielskim, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski oraz parafrazuje 
zdania i przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku polskim zgodnie z informacjami 
z tekstu w języku angielskim, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski oraz 
parafrazuje zdania i przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 



Rozdział 2 Miejsce zamieszkania 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2: Miejsce 
zamieszkania (w tym, m.in. 
pomieszczenia i ich wyposażenie, 
rodzaje domów i mieszkań, prace 
domowe, wynajmowanie i zakup 
mieszkania i domu, przeprowadzka, 
architektura), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy present perfect simple i 
present perfect continuous; a także 
zaimki nieokreślone, przyimki 
położenia oraz czasowniki złożone 
z partykułami up i down. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2: Miejsce zamieszkania (w 
tym, m.in. pomieszczenia i ich 
wyposażenie, rodzaje domów i 
mieszkań, prace domowe, 
wynajmowanie i zakup mieszkania i 
domu, przeprowadzka, architektura), 
jak również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: czasy present perfect simple 
i present perfect continuous; a także 
zaimki nieokreślone, przyimki 
położenia oraz czasowniki złożone z 
partykułami up i down. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
2: Miejsce zamieszkania (w tym, m.in. 
pomieszczenia i ich wyposażenie, 
rodzaje domów i mieszkań, prace 
domowe, wynajmowanie i zakup 
mieszkania i domu, przeprowadzka, 
architektura), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect simple i present perfect 
continuous; a także zaimki 
nieokreślone, przyimki położenia oraz 
czasowniki złożone z partykułami up i 
down. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 2: 
Miejsce zamieszkania (w tym, m.in. 
pomieszczenia i ich wyposażenie, 
rodzaje domów i mieszkań, prace 
domowe, wynajmowanie i zakup 
mieszkania i domu, przeprowadzka, 
architektura), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect simple i present perfect 
continuous; a także zaimki nieokreślone, 
przyimki położenia oraz czasowniki 
złożone z partykułami up i down. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentów 
wypowiedzi oraz intencje nadawcy, 
a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany 
miejsca zamieszkania oraz 
urządzania domu lub mieszkania. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi lub 
fragmentów wypowiedzi oraz intencje 
nadawcy, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany miejsca 
zamieszkania oraz urządzania domu 
lub mieszkania. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi lub fragmentów wypowiedzi 
oraz intencje nadawcy, a także znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany miejsca 
zamieszkania oraz urządzania domu lub 
mieszkania. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi 
lub fragmentów wypowiedzi oraz intencje 
nadawcy, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących wyboru i zmiany miejsca 
zamieszkania oraz urządzania domu lub 
mieszkania. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
nastawienie autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wyglądu i wyposażenia 
domu, urządzenia pokoju i 
mieszkania oraz wykonywania prac 
domowych. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, a także 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wyglądu i 
wyposażenia domu, urządzenia 
pokoju i mieszkania oraz 
wykonywania prac domowych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
nastawienie autora tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, a także znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących wyglądu i wyposażenia 
domu, urządzenia pokoju i mieszkania 
oraz wykonywania prac domowych 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, a 
także znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących wyglądu i 
wyposażenia domu, urządzenia pokoju i 
mieszkania oraz wykonywania prac 
domowych 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat wymarzonego miejsca 
zamieszkania, urządzania domu lub 
mieszkania, wynajmowania domu 
lub mieszkania i przeprowadzki oraz 
prac domowych i utrzymywania 
porządku; opisuje miejsca, 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
wymarzonego miejsca zamieszkania, 
urządzania domu lub mieszkania, 
wynajmowania domu lub mieszkania i 
przeprowadzki oraz prac domowych i 
utrzymywania porządku; opisuje 
miejsca, opowiada o czynnościach i 

Uczeń wypowiada się na temat 
wymarzonego miejsca zamieszkania, 
urządzania domu lub mieszkania, 
wynajmowania domu lub mieszkania i 
przeprowadzki oraz prac domowych i 
utrzymywania porządku; opisuje 
miejsca, opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat wymarzonego miejsca 
zamieszkania, urządzania domu lub 
mieszkania, wynajmowania domu lub 
mieszkania i przeprowadzki oraz prac 
domowych i utrzymywania porządku; 
opisuje miejsca, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 



opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia marzenia i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy wyraża 
pewność, przypuszczenie i 
wątpliwość, przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia marzenia i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

przedstawia marzenia i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełniane błędy językowe i 
fonetyczne w pewnym stopniu zakłócają 
zrozumienie wypowiedzi. 

przeszłości, przedstawia marzenia i 
plany na przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy wyraża pewność, 
przypuszczenie i wątpliwość, 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wpis na blogu 
oraz list formalny, gdzie opisuje 
miejsca, przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
uczucia, prezentuje i uzasadnia 
swoje opinie na temat urządzania 
miejsca zamieszkania oraz 
zamieszkiwania w akademiku; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe lub błędy zapisu nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wpis na blogu oraz list 
formalny, gdzie opisuje miejsca, 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża uczucia, 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie 
na temat urządzania miejsca 
zamieszkania oraz zamieszkiwania w 
akademiku; popełnia przy tym 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wpis na blogu oraz list 
formalny, gdzie opisuje miejsca, 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża uczucia, prezentuje 
i uzasadnia swoje opinie na temat 
urządzania miejsca zamieszkania oraz 
zamieszkiwania w akademiku; 
popełniane przy tym dość liczne błędy 
językowe i błędy zapisu w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze 
wpis na blogu oraz list formalny, gdzie 
opisuje miejsca, przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
uczucia, prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie na temat urządzania miejsca 
zamieszkania oraz zamieszkiwania w 
akademiku; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
miejsca zamieszkania; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
miejsca zamieszkania; stosuje zwroty 
i formy grzecznościowe.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
miejsca zamieszkania; stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe; popełnia przy 
tym błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie i pyta o 
opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania; zachęca, 
proponuje i reaguje na propozycje; pyta 
o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie miejsca zamieszkania; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe; popełnia 
przy tym liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje  Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstów w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz parafrazuje zdania i przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz parafrazuje zdania i 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku angielskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz parafrazuje zdania i 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz parafrazuje zdania i 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 3 Edukacja 



CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3: Edukacja: 
(w tym, m.in. przedmioty szkolne, 
nauka, zajęcia pozaszkolne, 
miejsca w szkole, życie szkoły, 
studia wyższe, system oświaty, 
nauka przez całe życie, przybory 
szkolne, oceny), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy przeszłe, konstrukcja used to; 
a także przymiotniki zakończone –
ing lub –ed oraz czasowniki złożone 
ze stay. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3: Edukacja: (w tym, m.in. 
przedmioty szkolne, nauka, zajęcia 
pozaszkolne, miejsca w szkole, życie 
szkoły, studia wyższe, system 
oświaty, nauka przez całe życie, 
przybory szkolne, oceny), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy przeszłe, konstrukcja used to; a 
także przymiotniki zakończone –ing 
lub –ed oraz czasowniki złożone ze 
stay. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
3: Edukacja: (w tym, m.in. przedmioty 
szkolne, nauka, zajęcia pozaszkolne, 
miejsca w szkole, życie szkoły, studia 
wyższe, system oświaty, nauka przez 
całe życie, przybory szkolne, oceny), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasy przeszłe, konstrukcja used to; 
a także przymiotniki zakończone –ing 
lub –ed oraz czasowniki złożone ze 
stay.. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 3: 
Edukacja: (w tym, m.in. przedmioty 
szkolne, nauka, zajęcia pozaszkolne, 
miejsca w szkole, życie szkoły, studia 
wyższe, system oświaty, nauka przez 
całe życie, przybory szkolne, oceny), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasy przeszłe, konstrukcja used to; 
a także przymiotniki zakończone –ing lub 
–ed oraz czasowniki złożone ze stay.. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących edukacji – w tym: 
różnych form zajęć lekcyjnych oraz 
projektów szkolnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących edukacji 
– w tym: różnych form zajęć 
lekcyjnych oraz projektów szkolnych 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących edukacji – w tym: różnych 
form zajęć lekcyjnych oraz projektów 
szkolnych. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących edukacji – 
w tym: różnych form zajęć lekcyjnych 
oraz projektów szkolnych. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących edukacji – 
w tym niezwykłej szkoły oraz 
wybitnego nauczyciela. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących edukacji – w tym 
niezwykłej szkoły oraz wybitnego 
nauczyciela. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących edukacji – w tym 
niezwykłej szkoły oraz wybitnego 
nauczyciela. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących edukacji – w tym 
niezwykłej szkoły oraz wybitnego 
nauczyciela. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat systemu edukacji, uczenia 
się, egzaminów, życia szkoły; 
opisuje ludzi, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
opisuje uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
systemu edukacji, uczenia się, 
egzaminów, życia szkoły; opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje uczucia i emocje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat systemu 
edukacji, uczenia się, egzaminów, życia 
szkoły; opisuje ludzi, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat systemu edukacji, uczenia się, 
egzaminów, życia szkoły; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje uczucia i emocje, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; popełnia przy tym liczne błędy 
językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu oraz artykuł publicystyczny, 

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu oraz 
artykuł publicystyczny, gdzie 

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu 
oraz artykuł publicystyczny, gdzie 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat systemu edukacji oraz 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze 
wypowiedź na blogu oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 



gdzie prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat systemu 
edukacji oraz przystępowania się do 
egzaminów, opowiada o 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i opisuje uczucia i emocje; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat systemu edukacji 
oraz przystępowania się do 
egzaminów, opowiada o 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje; popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

przystępowania się do egzaminów, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; popełniane 
przy tym dość liczne błędy językowe i 
błędy zapisu w pewnym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 

temat systemu edukacji oraz 
przystępowania się do egzaminów, 
opowiada o doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; popełnia przy 
tym poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania; 
zachęca, proponuje i reaguje na 
propozycje; pyta o radę i udziela 
rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
edukacji.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i pyta o opinie, zgadza 
się lub nie z opiniami innych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania; zachęca, proponuje i 
reaguje na propozycje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
edukacji..  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania; zachęca, 
proponuje i reaguje na propozycje; pyta 
o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące edukacji.. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i pyta o opinie, zgadza się lub nie 
z opiniami innych; wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania; 
zachęca, proponuje i reaguje na 
propozycje; pyta o radę i udziela rady; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące edukacji. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie 
z informacjami z tekstu napisanym 
tym w języku, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstu napisanym tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu napisanym tym w 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstu napisanym tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 4 Praca 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4: Praca (w 
tym, m.in. Zawody, czynności i 
obowiązki, świat pracy, wybór 
zawodu i poszukiwanie pracy, 
miejsce pracy, warunki pracy i 
zatrudnienia, brak pracy, mobilność 
zawodowa), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy 
present perfect, present perfect 
continuous i past simple oraz 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4: Praca (w tym, m.in. 
Zawody, czynności i obowiązki, świat 
pracy, wybór zawodu i poszukiwanie 
pracy, miejsce pracy, warunki pracy i 
zatrudnienia, brak pracy, mobilność 
zawodowa), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect, present perfect continuous i 
past simple oraz wyrażenia 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
4: Praca (w tym, m.in. Zawody, 
czynności i obowiązki, świat pracy, 
wybór zawodu i poszukiwanie pracy, 
miejsce pracy, warunki pracy i 
zatrudnienia, brak pracy, mobilność 
zawodowa), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasy present 
perfect, present perfect continuous i 
past simple oraz wyrażenia określające 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 4: Praca 
(w tym, m.in. Zawody, czynności i 
obowiązki, świat pracy, wybór zawodu i 
poszukiwanie pracy, miejsce pracy, 
warunki pracy i zatrudnienia, brak pracy, 
mobilność zawodowa), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasy present perfect, present perfect 
continuous i past simple oraz wyrażenia 
określające ilość. 



wyrażenia określające ilość. określające ilość. ilość. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
różnych zawodów, poszukiwania 
pracy oraz warunków zatrudnienia i 
atmosfery w miejscu pracy. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
zawodów, poszukiwania pracy oraz 
warunków zatrudnienia i atmosfery w 
miejscu pracy. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących różnych zawodów, 
poszukiwania pracy oraz warunków 
zatrudnienia i atmosfery w miejscu 
pracy. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi, 
a także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
zawodów, poszukiwania pracy oraz 
warunków zatrudnienia i atmosfery w 
miejscu pracy. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu oraz intencje autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, odróżnia informacje o 
faktach od opinii, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych form zatrudnienia, miejsc i 
warunków wykonywania, pracy. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu oraz intencje 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących różnych form 
zatrudnienia, miejsc i warunków 
wykonywania, pracy. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
intencje autora tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych form zatrudnienia, miejsc i 
warunków wykonywania, pracy. 

Uczeń z trudnością określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu oraz 
intencje autora tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonym porządku, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych form zatrudnienia, miejsc i 
warunków wykonywania, pracy 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat zawodów i związanych z nimi 
czynności i obowiązków, 
poszukiwania pracy, planów 
zawodowych warunków i atmosfery 
pracy; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
zawodów i związanych z nimi 
czynności i obowiązków, 
poszukiwania pracy, planów 
zawodowych warunków i atmosfery 
pracy; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; popełnia przy tym 
drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
zawodów i związanych z nimi czynności 
i obowiązków, poszukiwania pracy, 
planów zawodowych warunków i 
atmosfery pracy; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; popełniane błędy 
językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, wypowiada się na temat zawodów 
i związanych z nimi czynności i 
obowiązków, poszukiwania pracy, 
planów zawodowych warunków i 
atmosfery pracy; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; popełnia przy tym 
liczne błędy językowe i fonetyczne, które 
w znacznym stopniu zakłócają 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie opisuje ludzi, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża uczucia i 

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz list formalny, 
gdzie opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża uczucia i 
emocje, prezentuje i uzasadnia swoje 

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz list 
formalny, gdzie opisuje ludzi, opowiada 
o czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i plany 
na przyszłość, wyraża uczucia i emocje, 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
odnosi się do opinii innych osób na 
temat różnych form pracy, w tym pracy 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz list formalny, gdzie opisuje 
ludzi, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża uczucia i emocje, 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie i 
odnosi się do opinii innych osób na 



emocje, prezentuje i uzasadnia 
swoje opinie i odnosi się do opinii 
innych osób na temat różnych form 
pracy, w tym pracy wykonywanej w 
czasie wakacji; sporadycznie 
popełnione błędy językowe lub 
błędy zapisu nie zaburzają 
komunikacji.  

opinie i odnosi się do opinii innych 
osób na temat różnych form pracy, w 
tym pracy wykonywanej w czasie 
wakacji; popełnia przy tym nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

wykonywanej w czasie wakacji; 
popełniane przy tym dość liczne błędy 
językowe i błędy zapisu w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

temat różnych form pracy, w tym pracy 
wykonywanej w czasie wakacji; popełnia 
przy tym poważne błędy w formie i stylu 
oraz liczne błędy językowe i 
ortograficzne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: przedstawia się, 
wyraża swoje opinie i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania i 
preferencje; pyta o radę i udziela 
rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
obowiązków zawodowych, 
warunków zatrudnienia, 
poszukiwania pracy, itp.; stosuje 
zwroty i formy grzecznościowe.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: przedstawia się, 
wyraża swoje opinie i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania i preferencje; 
pyta o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie obowiązków zawodowych, 
warunków zatrudnienia, poszukiwania 
pracy, itp.; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
przedstawia się, wyraża swoje opinie i 
pyta o opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania i preferencje; 
pyta o radę i udziela rady; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie obowiązków zawodowych, 
warunków zatrudnienia, poszukiwania 
pracy, itp.; stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe; popełnia przy tym 
błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: przedstawia się, wyraża 
swoje opinie i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania i preferencje; pyta o radę i 
udziela rady; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
obowiązków zawodowych, warunków 
zatrudnienia, poszukiwania pracy, itp.; 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe, 
które w znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstów w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku angielskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 5 Życie prywatne 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5: Życie 
prywatne: (w tym, m.in. czynności 
życia codziennego, określanie 
czasu, spędzanie czasu wolnego, 
styl życia, święta i uroczystości, 
rodzina, znajomi i przyjaciele, 
konflikty i problemy, małżeństwo i 
związki), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: Czasy 
przyszłe; przyimki miejsca i czasu, 
określanie czasu. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5: Życie prywatne: (w tym, 
m.in. czynności życia codziennego, 
określanie czasu, spędzanie czasu 
wolnego, styl życia, święta i 
uroczystości, rodzina, znajomi i 
przyjaciele, konflikty i problemy, 
małżeństwo i związki), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
Czasy przyszłe; przyimki miejsca i 
czasu, określanie czasu. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
5: Życie prywatne: (w tym, m.in. 
czynności życia codziennego, 
określanie czasu, spędzanie czasu 
wolnego, styl życia, święta i 
uroczystości, rodzina, znajomi i 
przyjaciele, konflikty i problemy, 
małżeństwo i związki), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
Czasy przyszłe; przyimki miejsca i 
czasu, określanie czasu. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 5: Życie 
prywatne: (w tym, m.in. czynności życia 
codziennego, określanie czasu, 
spędzanie czasu wolnego, styl życia, 
święta i uroczystości, rodzina, znajomi i 
przyjaciele, konflikty i problemy, 
małżeństwo i związki), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
Czasy przyszłe; przyimki miejsca i czasu, 
określanie czasu. 



Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa kontekst 
wypowiedzi i znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących życia prywatnego – w 
tym: rytuałów związanych ze snem 
oraz tradycji dotyczących 
najdłuższej nocy w roku. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa kontekst wypowiedzi i 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących życia 
prywatnego – w tym: rytuałów 
związanych ze snem oraz tradycji 
dotyczących najdłuższej nocy w roku. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa kontekst 
wypowiedzi i znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących życia prywatnego – w tym: 
rytuałów związanych ze snem oraz 
tradycji dotyczących najdłuższej nocy w 
roku. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa kontekst wypowiedzi i 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących życia 
prywatnego – w tym: rytuałów 
związanych ze snem oraz tradycji 
dotyczących najdłuższej nocy w roku. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje 
w tekstach dotyczących życia 
prywatnego – w tym relacji z 
przyjaciółmi i znajomymi oraz zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje w tekstach 
dotyczących życia prywatnego – w 
tym relacji z przyjaciółmi i znajomymi 
oraz zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących życia prywatnego 
– w tym relacji z przyjaciółmi i 
znajomymi oraz zajęć wykonywanych w 
czasie wolnym. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących życia prywatnego 
– w tym relacji z przyjaciółmi i znajomymi 
oraz zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat relacji międzyludzkich, 
przyjaźni i konfliktów, spędzania 
czasu wolnego i stylu życia; opisuje 
ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
opisuje upodobania, uczucia i 
emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, ustosunkowuje się 
do opinii innych osób oraz 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
relacji międzyludzkich, przyjaźni i 
konfliktów, spędzania czasu wolnego i 
stylu życia; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób oraz 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat relacji 
międzyludzkich, przyjaźni i konfliktów, 
spędzania czasu wolnego i stylu życia; 
opisuje ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
upodobania, uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
ustosunkowuje się do opinii innych osób 
oraz przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełniane błędy językowe i 
fonetyczne w pewnym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat relacji międzyludzkich, przyjaźni i 
konfliktów, spędzania czasu wolnego i 
stylu życia; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, uczucia 
i emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, ustosunkowuje się do 
opinii innych osób oraz przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu oraz rozprawkę, gdzie 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie 
i poglądy na temat zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym; 
opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje, marzenia i 
plany na przyszłość oraz 
przypuszczenia dotyczące 
przyszłości, stawia tezę, 

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu oraz 
rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym; opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje, marzenia i plany 
na przyszłość oraz przypuszczenia 
dotyczące przyszłości, stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu 
oraz rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym; opisuje ludzi, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje, marzenia i plany 
na przyszłość oraz przypuszczenia 
dotyczące przyszłości, stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na blogu oraz rozprawkę, 
gdzie prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym; opisuje 
ludzi, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje, 
marzenia i plany na przyszłość oraz 
przypuszczenia dotyczące przyszłości, 
stawia tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; popełnia 
przy tym poważne błędy w formie i stylu 
oraz liczne błędy językowe i 



przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; sporadycznie 
popełnione błędy językowe, 
ortograficzne lub interpunkcyjne nie 
zaburzają komunikacji.  

nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

właściwe zrozumienie wypowiedzi ortograficzne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje, 
wyraża prośbę; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące życia prywatnego.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
pragnienia i preferencje; zachęca, 
proponuje, wyraża prośbę; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące życia prywatnego.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i preferencje; 
zachęca, proponuje, wyraża prośbę; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące życia 
prywatnego. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje, wyraża 
prośbę; uzyskuje i przekazuje informacje 
i wyjaśnienia dotyczące życia 
prywatnego. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie odpowiada w 
języku angielskim na pytania 
zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
odpowiada w języku angielskim na 
pytania zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, odpowiada w języku 
angielskim na pytania zgodnie z 
informacjami z wypowiedzi w tym w 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy odpowiada w języku angielskim na 
pytania zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 6 Żywienie 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6: Żywienie 
(w tym, m.in. Artykuły spożywcze, 
określanie ilości, gotowanie, 
opisywanie potraw i smaków, 
posiłki, w restauracji, nawyki 
żywieniowe i diety, zaburzenia 
odżywiania), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje czasownikowe; 
wyrażenia: so i such, in order to, so 
as to; przymotniki o podwójnym 
znaczeniu oraz wyrażenia 
określające ilość produktów 
spożywczych. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6: Żywienie (w tym, m.in. 
Artykuły spożywcze, określanie ilości, 
gotowanie, opisywanie potraw i 
smaków, posiłki, w restauracji, nawyki 
żywieniowe i diety, zaburzenia 
odżywiania), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: konstrukcje 
czasownikowe; wyrażenia: so i such, 
in order to, so as to; przymotniki o 
podwójnym znaczeniu oraz wyrażenia 
określające ilość produktów 
spożywczych. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
6: Żywienie (w tym, m.in. Artykuły 
spożywcze, określanie ilości, 
gotowanie, opisywanie potraw i 
smaków, posiłki, w restauracji, nawyki 
żywieniowe i diety, zaburzenia 
odżywiania), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: konstrukcje 
czasownikowe; wyrażenia: so i such, in 
order to, so as to; przymotniki o 
podwójnym znaczeniu oraz wyrażenia 
określające ilość produktów 
spożywczych ć. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 6: 
Żywienie (w tym, m.in. Artykuły 
spożywcze, określanie ilości, gotowanie, 
opisywanie potraw i smaków, posiłki, w 
restauracji, nawyki żywieniowe i diety, 
zaburzenia odżywiania), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje czasownikowe; wyrażenia: 
so i such, in order to, so as to; 
przymotniki o podwójnym znaczeniu oraz 
wyrażenia określające ilość produktów 
spożywczych. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
różnych posiłków i sposobów ich 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
posiłków i sposobów ich 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących różnych posiłków i 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl wypowiedzi, 
a także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących różnych 
posiłków i sposobów ich 



przygotowywania. przygotowywania. sposobów ich przygotowywania. przygotowywania. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, przyrządzania potraw 
oraz niezwykłej restauracji. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących nawyków 
żywieniowych, upodobań kulinarnych, 
przyrządzania potraw oraz niezwykłej 
restauracji. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących nawyków żywieniowych, 
upodobań kulinarnych, przyrządzania 
potraw oraz niezwykłej restauracji. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, układa 
informacje w określonym porządku, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, przyrządzania potraw oraz 
niezwykłej restauracji. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat nawyków żywieniowych, 
upodobań kulinarnych, posiłków i 
ich przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, przedstawia sposób 
postepowania oraz wady i zalety 
rożnych rozwiązań; ewentualnie 
popełnione błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, posiłków i ich 
przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia sposób postepowania 
oraz wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełnia przy tym drobne błędy 
językowe lub/i fonetyczne, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
nawyków żywieniowych, upodobań 
kulinarnych, posiłków i ich 
przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia sposób postepowania oraz 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu zakłócają 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat nawyków żywieniowych, 
upodobań kulinarnych, posiłków i ich 
przyrządzania oraz zaburzeń 
odżywiania; opisuje ludzi, miejsca, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
przedstawia sposób postepowania oraz 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
zakłócają zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia sposób postępowania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat organizowania przyjęć oraz 
przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; sporadycznie popełnione 
błędy językowe lub błędy zapisu nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz rozprawkę, 
gdzie opisuje ludzi, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia sposób postępowania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat organizowania przyjęć oraz 
przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym nieliczne 
błędy językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia sposób postępowania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie na 
temat organizowania przyjęć oraz 
przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia sposób 
postępowania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie na temat organizowania przyjęć 
oraz przygotowywania codziennych 
posiłków; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.  



Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 
pragnienia; pyta o radę i udziela 
rady; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
upodobań kulinarnych, nawyków 
żywieniowych i przyrządzania 
posiłków.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia; pyta o radę i 
udziela rady; proponuje i reaguje na 
propozycje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
upodobań kulinarnych, nawyków 
żywieniowych i przyrządzania 
posiłków.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia; 
pyta o radę i udziela rady; proponuje i 
reaguje na propozycje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie upodobań kulinarnych, 
nawyków żywieniowych i przyrządzania 
posiłków; popełnia przy tym błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
zaburzają komunikację. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, preferencje i 
pragnienia; pyta o radę i udziela rady; 
proponuje i reaguje na propozycje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie upodobań 
kulinarnych, nawyków żywieniowych i 
przyrządzania posiłków; popełnia przy 
tym liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku 
angielskim zgodnie z informacjami z 
tekstów w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście napisanym w 
języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście napisanym w języku angielskim 
zgodnie z informacjami z tekstu w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście napisanym 
w języku angielskim zgodnie z 
informacjami z tekstu w tym języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 7 Zakupy i usługi 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7: Zakupy i 
usługi: (w tym, m.in. Sklepy i 
towary, kupowanie ubrań, 
sprzedawanie i kupowanie, środki 
płatnicze, okazje i oferty specjalne, 
składanie reklamacji, korzystanie z 
usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
strona bierna oraz konstrukcja have 
something done. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7: Zakupy i usługi: (w tym, 
m.in. Sklepy i towary, kupowanie 
ubrań, sprzedawanie i kupowanie, 
środki płatnicze, okazje i oferty 
specjalne, składanie reklamacji, 
korzystanie z usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: strona bierna 
oraz konstrukcja have something 
done. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
7: Zakupy i usługi: (w tym, m.in. Sklepy i 
towary, kupowanie ubrań, sprzedawanie 
i kupowanie, środki płatnicze, okazje i 
oferty specjalne, składanie reklamacji, 
korzystanie z usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: strona bierna 
oraz konstrukcja have something done. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 7: 
Zakupy i usługi: (w tym, m.in. Sklepy i 
towary, kupowanie ubrań, sprzedawanie 
i kupowanie, środki płatnicze, okazje i 
oferty specjalne, składanie reklamacji, 
korzystanie z usług, reklama, prawa 
konsumenta), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: strona bierna 
oraz konstrukcja have something done. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, odróżnia informacje o 
faktach od opinii i znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
robienia zakupów i korzystania z 
usług. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa intencje nadawcy wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od 
opinii i znajduje określone informacje 
w wypowiedziach dotyczących 
robienia zakupów i korzystania z 
usług. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii i znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących robienia zakupów i 
korzystania z usług. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, odróżnia informacje o 
faktach od opinii i znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących robienia zakupów i 
korzystania z usług. 



Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu oraz intencje autora, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
układa informacje w określonej 
kolejności oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących robienia 
zakupów i korzystania z usług – w 
tym kupowania i wymiany ubrań 
oraz tworzenia i sprzedaży gier 
komputerowych. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu oraz 
intencje autora, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w określonej 
kolejności oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących robienia 
zakupów i korzystania z usług – w tym 
kupowania i wymiany ubrań oraz 
tworzenia i sprzedaży gier 
komputerowych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu oraz intencje autora, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, układa informacje w 
określonej kolejności oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących robienia zakupów 
i korzystania z usług – w tym kupowania 
i wymiany ubrań oraz tworzenia i 
sprzedaży gier komputerowych. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu oraz 
intencje autora, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, układa informacje w określonej 
kolejności oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących robienia zakupów i 
korzystania z usług – w tym kupowania i 
wymiany ubrań oraz tworzenia i 
sprzedaży gier komputerowych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat robienia zakupów i 
korzystania z usług; opisuje ludzi i 
miejsca, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i opisuje uczucia 
i emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, ustosunkowuje się 
do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
robienia zakupów i korzystania z 
usług; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat robienia 
zakupów i korzystania z usług; opisuje 
ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, ustosunkowuje się do 
opinii innych osób, a także przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat robienia zakupów i korzystania z 
usług; opisuje ludzi i miejsca, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
ustosunkowuje się do opinii innych osób, 
a także przedstawia wady i zalety 
rożnych rozwiązań; popełnia przy tym 
liczne błędy językowe i fonetyczne, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu oraz rozprawkę, gdzie 
prezentuje i uzasadnia swoje opinie 
i poglądy na temat robienia 
zakupów, korzystania z usług, 
sklepów i centrów handlowych; 
opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu oraz 
rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat robienia zakupów, korzystania z 
usług, sklepów i centrów handlowych; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu 
oraz rozprawkę, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat robienia zakupów, korzystania z 
usług, sklepów i centrów handlowych; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na blogu oraz rozprawkę, 
gdzie prezentuje i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat robienia 
zakupów, korzystania z usług, sklepów i 
centrów handlowych; opisuje miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 



Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące robienia 
zakupów i korzystania z usług.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
pragnienia i preferencje; zachęca, 
proponuje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
robienia zakupów i korzystania z 
usług.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i preferencje; 
zachęca, proponuje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące robienia zakupów i 
korzystania z usług. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące robienia zakupów 
i korzystania z usług. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
tekście w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście napisanym w tym 
w języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekście w tym 
w języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście w tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 8 Podróżowanie i turystyka 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8: 
Podróżowanie i turystyka (w tym, 
m.in. wakacje, formy 
zakwaterowania, orientacja w 
terenie, środki transportu, ruch 
uliczny, awarie i wypadki w podróży, 
bezpieczeństwo w podróży), jak 
również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania warunkowe 
(zerowy, pierwszy i drugi tryb 
warunkowy), a także zaimki either i 
neither, every i each, both, another i 
other oraz przyimki ruchu i 
rzeczowniki złożone. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8: Podróżowanie i turystyka 
(w tym, m.in. wakacje, formy 
zakwaterowania, orientacja w terenie, 
środki transportu, ruch uliczny, awarie 
i wypadki w podróży, bezpieczeństwo 
w podróży), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: zdania 
warunkowe (zerowy, pierwszy i drugi 
tryb warunkowy), a także zaimki either 
i neither, every i each, both, another i 
other oraz przyimki ruchu i 
rzeczowniki złożone. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
8: Podróżowanie i turystyka (w tym, 
m.in. wakacje, formy zakwaterowania, 
orientacja w terenie, środki transportu, 
ruch uliczny, awarie i wypadki w 
podróży, bezpieczeństwo w podróży), 
jak również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania warunkowe (zerowy, 
pierwszy i drugi tryb warunkowy), a 
także zaimki either i neither, every i 
each, both, another i other oraz przyimki 
ruchu i rzeczowniki złożone. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 8: 
Podróżowanie i turystyka (w tym, m.in. 
wakacje, formy zakwaterowania, 
orientacja w terenie, środki transportu, 
ruch uliczny, awarie i wypadki w 
podróży, bezpieczeństwo w podróży), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: zdania warunkowe (zerowy, 
pierwszy i drugi tryb warunkowy), a także 
zaimki either i neither, every i each, both, 
another i other oraz przyimki ruchu i 
rzeczowniki złożone. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa główną myśl 
fragmentu wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
podróżowania, w tym 
zakwaterowania w hotelu oraz 
różnych sposobów transportu. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa główną myśl fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
podróżowania, w tym zakwaterowania 
w hotelu oraz różnych sposobów 
transportu. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa główną myśl 
fragmentu wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących podróżowania, w tym 
zakwaterowania w hotelu oraz różnych 
sposobów transportu. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa główną myśl fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje w wypowiedziach 
dotyczących podróżowania, w tym 
zakwaterowania w hotelu oraz różnych 
sposobów transportu. 



Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących podróżowania 
i turystyki, w tym podróży przez 
pustynię oraz nurkowania. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentów 
tekstu oraz nastawienie autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących podróżowania i turystyki, 
w tym podróży przez pustynię oraz 
nurkowania. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentów tekstu oraz nastawienie 
autora tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących podróżowania i turystyki, w 
tym podróży przez pustynię oraz 
nurkowania. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentów 
tekstu oraz nastawienie autora tekstu, 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, a 
także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
podróżowania i turystyki, w tym podróży 
przez pustynię oraz nurkowania. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat rożnych sposobów 
podróżowania i spędzania wakacji 
oraz wyjazdu weekendowego; 
opisuje ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
opisuje upodobania, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
rożnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji oraz wyjazdu 
weekendowego; opisuje ludzi i 
miejsca, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat rożnych 
sposobów podróżowania i spędzania 
wakacji oraz wyjazdu weekendowego; 
opisuje ludzi i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; popełniane błędy 
językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat rożnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji oraz wyjazdu 
weekendowego; opisuje ludzi i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
zakłócają zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach 
i doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat 
wyboru miejsca i sposobu 
spędzania wakacji oraz niezwykłej 
podroży; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; sporadycznie popełnione 
błędy językowe lub błędy zapisu nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz rozprawkę, 
gdzie opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat wyboru 
miejsca i sposobu spędzania wakacji 
oraz niezwykłej podroży; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy 
tym nieliczne błędy językowe i/lub 
zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat wyboru miejsca i sposobu 
spędzania wakacji oraz niezwykłej 
podroży; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz rozprawkę, gdzie opisuje 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat wyboru 
miejsca i sposobu spędzania wakacji 
oraz niezwykłej podroży; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia; pyta o radę i 

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia; 
pyta o radę i udziela rady; wyraża 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, preferencje i 
pragnienia; pyta o radę i udziela rady; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę 



pragnienia; pyta o radę i udziela 
rady; wyraża prośbę oraz zgodę lub 
odmowę spełnienia prośby, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie różnych 
sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji; stosuje formy i 
zwroty grzecznościowe.  

udziela rady; wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę spełnienia prośby, 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie różnych 
sposobów podróżowania i spędzania 
wakacji; stosuje formy i zwroty 
grzecznościowe.  

prośbę oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
różnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji; stosuje formy i 
zwroty grzecznościowe; popełnia przy 
tym błędy językowe, które w pewnym 
stopniu zaburzają komunikację. 

spełnienia prośby, uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 
różnych sposobów podróżowania i 
spędzania wakacji; stosuje formy i 
zwroty grzecznościowe; popełnia przy 
tym liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami z wypowiedzi w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 9 Kultura 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 9: Kultura: (w 
tym, m.in. Film, literatura, muzyka i 
sztuki sceniczne, sztuki wizualne, 
uczestnictwo w kulturze, media, 
programy telewizyjne, komunikacja 
w Internecie, tradycje i zwyczaje, 
prawa autorskie), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, pytania 
pośrednie oraz czasowniki złożone 
z partykułą out. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 9: Kultura: (w tym, m.in. 
Film, literatura, muzyka i sztuki 
sceniczne, sztuki wizualne, 
uczestnictwo w kulturze, media, 
programy telewizyjne, komunikacja w 
Internecie, tradycje i zwyczaje, prawa 
autorskie), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: czasowniki 
modalne, pytania pośrednie oraz 
czasowniki złożone z partykułą out. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
9: Kultura: (w tym, m.in. Film, literatura, 
muzyka i sztuki sceniczne, sztuki 
wizualne, uczestnictwo w kulturze, 
media, programy telewizyjne, 
komunikacja w Internecie, tradycje i 
zwyczaje, prawa autorskie), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, pytania pośrednie 
oraz czasowniki złożone z partykułą out. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 9: 
Kultura: (w tym, m.in. Film, literatura, 
muzyka i sztuki sceniczne, sztuki 
wizualne, uczestnictwo w kulturze, 
media, programy telewizyjne, 
komunikacja w Internecie, tradycje i 
zwyczaje, prawa autorskie), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, pytania pośrednie 
oraz czasowniki złożone z partykułą out. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa myśl główną oraz 
intencje nadawcy wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje 
w wypowiedziach dotyczących 
uczestniczenia w kulturze, 
twórczości artystycznej oraz 
ulubionych filmów. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
uczestniczenia w kulturze, twórczości 
artystycznej oraz ulubionych filmów. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa myśl główną 
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, a 
także znajduje określone informacje w 
wypowiedziach dotyczących 
uczestniczenia w kulturze, twórczości 
artystycznej oraz ulubionych filmów. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje w wypowiedziach 
dotyczących uczestniczenia w kulturze, 
twórczości artystycznej oraz ulubionych 
filmów. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu oraz 
intencje autora; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych – w tym dotyczących 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu oraz intencje autora; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w 
tekstach dotyczących uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych – w tym 
dotyczących festiwalu teatralnego, 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu oraz 
intencje autora; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje w tekstach dotyczących 
uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych – w tym dotyczących 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu oraz intencje autora; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje w tekstach 
dotyczących uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych – w tym 
dotyczących festiwalu teatralnego, 



festiwalu teatralnego, konkursu 
talentów oraz powieści graficznych. 

konkursu talentów oraz powieści 
graficznych. 

festiwalu teatralnego, konkursu talentów 
oraz powieści graficznych. 

konkursu talentów oraz powieści 
graficznych. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat różnych sposobów 
uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
ustosunkowuje się do opinii innych 
osób, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
różnych sposobów uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych; opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat różnych 
sposobów uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych; opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełniane błędy językowe i 
fonetyczne w pewnym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat różnych sposobów uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych; opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska, 
przedstawia fakty z teraźniejszości, 
opisuje upodobania, wyraża i opisuje 
uczucia i emocje, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, ustosunkowuje 
się do opinii innych osób, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
forum internetowym oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę 
ludową; opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
uczucia i emocje; sporadycznie 
popełnione błędy językowe, 
ortograficzne lub interpunkcyjne nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę 
ludową; opisuje miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża uczucia i emocje; 
popełnia nieliczne błędy językowe 
i/lub zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę ludową; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
uczucia i emocje; popełniane przy tym 
dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na forum internetowym oraz 
artykuł publicystyczny, gdzie prezentuje i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących tradycyjną kulturę ludową; 
opisuje miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
uczucia i emocje; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
pragnienia i preferencje; wyraża 
prośbę oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; wyraża prośbę oraz 
zgodę lub odmowę spełnienia prośby; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, pragnienia i 
preferencje; wyraża prośbę oraz zgodę 
lub odmowę spełnienia prośby; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące uczestniczenia w 
wydarzeniach kulturalnych. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, pragnienia i preferencje; 
wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę 
spełnienia prośby; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych. 



Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
tekście napisanym w tym w języku, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania, 
wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście napisanym w tym 
w języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania, 
wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekście 
napisanym w tym w języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania, wyjaśnia w języku 
polskim lub angielskim znaczenie 
wyrażeń oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekście napisanym w tym w 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania, 
wyjaśnia w języku polskim lub angielskim 
znaczenie wyrażeń oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 10 Sport 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 10: Sport (w 
tym, m.in. dyscypliny sportowe, 
uprawianie sportu, pozytywne i 
negatywne skutki uprawiania 
sportu, sportowcy i obiekty 
sportowe, sprzęt sportowy, sporty 
ekstremalne, zawody sportowe, 
sport wyczynowy, problemy 
nowoczesnego sportu), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje z przymiotnikiem i 
przysłówkiem, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków, a 
także wyrazy stosowane do 
łączenia zdań (although, as, 
because, but, despite, however, so, 
therefore, which) oraz czasowniki 
złożone. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 10: Sport (w tym, m.in. 
dyscypliny sportowe, uprawianie 
sportu, pozytywne i negatywne skutki 
uprawiania sportu, sportowcy i obiekty 
sportowe, sprzęt sportowy, sporty 
ekstremalne, zawody sportowe, sport 
wyczynowy, problemy nowoczesnego 
sportu), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: konstrukcje z 
przymiotnikiem i przysłówkiem, 
stopniowanie przymiotników i 
przysłówków, a także wyrazy 
stosowane do łączenia zdań 
(although, as, because, but, despite, 
however, so, therefore, which) oraz 
czasowniki złożone. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
10: Sport (w tym, m.in. dyscypliny 
sportowe, uprawianie sportu, pozytywne 
i negatywne skutki uprawiania sportu, 
sportowcy i obiekty sportowe, sprzęt 
sportowy, sporty ekstremalne, zawody 
sportowe, sport wyczynowy, problemy 
nowoczesnego sportu), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje z przymiotnikiem i 
przysłówkiem, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków, a także 
wyrazy stosowane do łączenia zdań 
(although, as, because, but, despite, 
however, so, therefore, which) oraz 
czasowniki złożone. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 10: 
Sport (w tym, m.in. dyscypliny sportowe, 
uprawianie sportu, pozytywne i 
negatywne skutki uprawiania sportu, 
sportowcy i obiekty sportowe, sprzęt 
sportowy, sporty ekstremalne, zawody 
sportowe, sport wyczynowy, problemy 
nowoczesnego sportu), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
konstrukcje z przymiotnikiem i 
przysłówkiem, stopniowanie 
przymiotników i przysłówków, a także 
wyrazy stosowane do łączenia zdań 
(although, as, because, but, despite, 
however, so, therefore, which) oraz 
czasowniki złożone.. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski wynikające z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących uprawiania sportu, 
wydarzeń sportowych oraz 
technologii stosowanej w sporcie. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa intencje nadawcy wypowiedzi, 
a także znajduje określone informacje 
i wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz technologii 
stosowanej w sporcie. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy określa intencje 
nadawcy wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
wynikające z informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących uprawiania 
sportu, wydarzeń sportowych oraz 
technologii stosowanej w sporcie. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa intencje nadawcy 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski wynikające 
z informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących uprawiania sportu, 
wydarzeń sportowych oraz technologii 
stosowanej w sporcie. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentów tekstu, rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu, rozpoznaje 
informacje wyrażone pośrednio oraz 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentów 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje informacje wyrażone 
pośrednio oraz znaczenia przenośne, 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentów tekstu, rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu, rozpoznaje informacje wyrażone 
pośrednio oraz znaczenia przenośne, a 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentów 
tekstu, rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu, 
rozpoznaje informacje wyrażone 
pośrednio oraz znaczenia przenośne, a 



znaczenia przenośne, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących wybitnych sportowców 
oraz uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych amatorsko i 
profesjonalnie. 

a także znajduje określone informacje 
i wyciąga wnioski wynikające z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących wybitnych sportowców 
oraz uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych amatorsko i 
profesjonalnie. 

także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
wybitnych sportowców oraz uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych 
amatorsko i profesjonalnie. 

także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski wynikające z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
wybitnych sportowców oraz uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych amatorsko 
i profesjonalnie. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, opisuje 
upodobania, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, wyraża i 
opisuje uczucia i emocje, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie, posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na temat 
uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; popełnia 
przy tym drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wypowiada się na temat 
uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, wyraża i opisuje uczucia i 
emocje, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat uprawiania sportu, wydarzeń 
sportowych oraz korzystania z 
technologii przy uprawianiu sportu; 
opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, opisuje upodobania, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy, 
wyraża i opisuje uczucia i emocje, a 
także przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu zakłócają zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat 
uprawiania sportu amatorsko i 
profesjonalnie; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; sporadycznie 
popełnione błędy językowe lub 
błędy zapisu nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz rozprawkę, 
gdzie opisuje ludzi, przedmioty i 
zjawiska, opowiada o czynnościach i 
doświadczeniach i wydarzeniach z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat uprawiania sportu amatorsko i 
profesjonalnie; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy 
tym nieliczne błędy językowe i/lub 
zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz 
rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat uprawiania 
sportu amatorsko i profesjonalnie; 
stawia tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
popełniane przy tym dość liczne błędy 
językowe i błędy zapisu w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych pisze e-
mail oraz rozprawkę, gdzie opisuje ludzi, 
przedmioty i zjawiska, opowiada o 
czynnościach i doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy na temat uprawiania 
sportu amatorsko i profesjonalnie; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.  

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 
pragnienia; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia; zachęca, 
proponuje; uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia odnośnie 

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia; 
zachęca, proponuje; uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
odnośnie uprawiania różnych dyscyplin 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, preferencje i pragnienia 
oraz pyta o upodobania, preferencje i 
pragnienia; zachęca, proponuje; 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia odnośnie uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych; popełnia 



wyjaśnienia odnośnie uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych.  

uprawiania różnych dyscyplin 
sportowych.  

sportowych; popełnia przy tym błędy 
językowe, które w pewnym stopniu 
zaburzają komunikację. 

przy tym liczne błędy językowe, które w 
znacznym stopniu zaburzają 
komunikację. 

Przetwarzanie tekstu – mediacja  Uczeń poprawnie uzupełnia w 
języku angielskim luki w tekście 
zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania oraz przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia w języku angielskim luki w 
tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia w języku 
angielskim luki w tekście zgodnie z 
informacjami z wypowiedzi w tym 
języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia w języku angielskim luki 
w tekście zgodnie z informacjami z 
wypowiedzi w tym języku, tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski 
parafrazuje zdania oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 11 Zdrowie 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 11: Zdrowie: 
(w tym, m.in. części ciała, organy 
wewnętrzne, choroby i ich objawy, 
samopoczucie, leczenie, urazy i 
pomoc w nagłych wypadkach, 
leczenie szpitalne, 
niepełnosprawność, zdrowy tryb 
życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
mowa zależna, zaimki zwrotne oraz 
wyrazy z przedrostkiem over. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 11: Zdrowie: (w tym, m.in. 
części ciała, organy wewnętrzne, 
choroby i ich objawy, samopoczucie, 
leczenie, urazy i pomoc w nagłych 
wypadkach, leczenie szpitalne, 
niepełnosprawność, zdrowy tryb 
życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
mowa zależna, zaimki zwrotne oraz 
wyrazy z przedrostkiem over. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
11: Zdrowie: (w tym, m.in. części ciała, 
organy wewnętrzne, choroby i ich 
objawy, samopoczucie, leczenie, urazy i 
pomoc w nagłych wypadkach, leczenie 
szpitalne, niepełnosprawność, zdrowy 
tryb życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: mowa zależna, 
zaimki zwrotne oraz wyrazy z 
przedrostkiem over. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 11: 
Zdrowie: (w tym, m.in. części ciała, 
organy wewnętrzne, choroby i ich 
objawy, samopoczucie, leczenie, urazy i 
pomoc w nagłych wypadkach, leczenie 
szpitalne, niepełnosprawność, zdrowy 
tryb życia, uzależnienia, choroby 
cywilizacyjne), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: mowa zależna, 
zaimki zwrotne oraz wyrazy z 
przedrostkiem over. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, układa informacje w 
określonym porządku, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących kontuzji i innych 
problemów zdrowotnych oraz w 
rozmowie na temat 
niepełnosprawnych modelek. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących kontuzji i 
innych problemów zdrowotnych oraz 
w rozmowie na temat 
niepełnosprawnych modelek. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, układa informacje w 
określonym porządku, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
z informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących kontuzji i innych 
problemów zdrowotnych oraz w 
rozmowie na temat niepełnosprawnych 
modelek. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, układa informacje w określonym 
porządku, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących kontuzji i innych problemów 
zdrowotnych oraz w rozmowie na temat 
niepełnosprawnych modelek. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentu tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących dbania o 
zdrowie, problemów ze zdrowiem, 
zaburzeń w odżywianiu, 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentu 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
dbania o zdrowie, problemów ze 
zdrowiem, zaburzeń w odżywianiu, 
uzależnienia od Internetu oraz w 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentu tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących dbania o zdrowie, 
problemów ze zdrowiem, zaburzeń w 
odżywianiu, uzależnienia od Internetu 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentu 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących dbania o zdrowie, 
problemów ze zdrowiem, zaburzeń w 
odżywianiu, uzależnienia od Internetu 
oraz w tekście o dziwnym przypadku 



uzależnienia od Internetu oraz w 
tekście o dziwnym przypadku 
zbiorowej histerii. 

tekście o dziwnym przypadku 
zbiorowej histerii. 

oraz w tekście o dziwnym przypadku 
zbiorowej histerii. 

zbiorowej histerii. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat zdrowego stylu życia oraz 
problemów ze zdrowiem; opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy, a także 
przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; ewentualnie popełnione 
błędy nie zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
zdrowego stylu życia oraz problemów 
ze zdrowiem; opisuje ludzi, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, przedstawia intencje i 
plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, a 
także przedstawia wady i zalety 
rożnych rozwiązań; popełnia przy tym 
drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat zdrowego stylu życia oraz 
problemów ze zdrowiem; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
przedstawia intencje i plany na 
przyszłość, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, a także przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat zdrowego stylu życia oraz 
problemów ze zdrowiem; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, przedstawia 
intencje i plany na przyszłość, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, a 
także przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze e-mail oraz 
artykuł publicystyczny, gdzie wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy 
na temat objawów chorobowych, 
leczenia oraz chorób 
cywilizacyjnych; opisuje zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze e-mail oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat objawów chorobowych, 
leczenia oraz chorób cywilizacyjnych; 
opisuje zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości; 
popełnia nieliczne błędy językowe 
i/lub zapisu, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze e-mail oraz artykuł 
publicystyczny, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat objawów chorobowych, leczenia 
oraz chorób cywilizacyjnych; opisuje 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze e-
mail oraz artykuł publicystyczny, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat objawów 
chorobowych, leczenia oraz chorób 
cywilizacyjnych; opisuje zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
proponuje; zaprasza; prosi o radę i 
udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące problemów zdrowotnych, 
objawów chorobowych i leczenia 
oraz dbania o zdrowie.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
proponuje; zaprasza; prosi o radę i 
udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące problemów zdrowotnych, 
objawów chorobowych i leczenia oraz 
dbania o zdrowie.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie; proponuje; zaprasza; prosi o 
radę i udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące problemów zdrowotnych, 
objawów chorobowych i leczenia oraz 
dbania o zdrowie. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie; proponuje; 
zaprasza; prosi o radę i udziela rady, a 
także uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące problemów 
zdrowotnych, objawów chorobowych i 
leczenia oraz dbania o zdrowie. 



Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście w języku polskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekstach 
w języku angielskim, odpowiada na 
pytania dotyczące wysłuchanej 
wypowiedzi, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski, parafrazuje 
zdania oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście w języku 
polskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekstach w języku 
angielskim, odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanej wypowiedzi, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście w języku polskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w tekstach w 
języku angielskim, odpowiada na 
pytania dotyczące wysłuchanej 
wypowiedzi,, tłumaczy fragmenty zdań 
na język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy uzupełnia luki w tekście w języku 
polskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w tekstach w języku 
angielskim, odpowiada na pytania 
dotyczące wysłuchanej wypowiedzi, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 12 Nauka i technika 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 12: Nauka i 
technika: (w tym, m.in. urządzenia i 
ich obsługa, awarie, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, 
dziedziny i ludzie nauki, odkrycia 
naukowe i wynalazki, korzyści i 
zagrożenia wynikające z postępu 
naukowo-technologicznego), jak 
również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania przydawkowe 
definiujące i niedefiniujące; formy 
dzierżawcze; przymiotniki z 
prefiksami im-, in-, ir-, il- i un-; 
idiomy związane z nauką. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 12: Nauka i technika: (w 
tym, m.in. urządzenia i ich obsługa, 
awarie, technologie informacyjno-
komunikacyjne, dziedziny i ludzie 
nauki, odkrycia naukowe i wynalazki, 
korzyści i zagrożenia wynikające z 
postępu naukowo-technologicznego), 
jak również konstrukcje gramatyczne, 
takie jak: zdania przydawkowe 
definiujące i niedefiniujące; formy 
dzierżawcze; przymiotniki z prefiksami 
im-, in-, ir-, il- i un-; idiomy związane z 
nauką. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
12: Nauka i technika: (w tym, m.in. 
urządzenia i ich obsługa, awarie, 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, dziedziny i ludzie nauki, 
odkrycia naukowe i wynalazki, korzyści i 
zagrożenia wynikające z postępu 
naukowo-technologicznego), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: zdania przydawkowe definiujące i 
niedefiniujące; formy dzierżawcze; 
przymiotniki z prefiksami im-, in-, ir-, il- i 
un-; idiomy związane z nauką. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 12: 
Nauka i technika: (w tym, m.in. 
urządzenia i ich obsługa, awarie, 
technologie informacyjno-
komunikacyjne, dziedziny i ludzie nauki, 
odkrycia naukowe i wynalazki, korzyści i 
zagrożenia wynikające z postępu 
naukowo-technologicznego), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
zdania przydawkowe definiujące i 
niedefiniujące; formy dzierżawcze; 
przymiotniki z prefiksami im-, in-, ir-, il- i 
un-; idiomy związane z nauką. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa myśl główną oraz 
intencje nadawcy wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od 
opinii, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
korzystania z urządzeń 
technicznych i aplikacji na 
smartfony. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących korzystania z urządzeń 
technicznych i aplikacji na smartfony. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
oraz intencje nadawcy wypowiedzi, 
odróżnia informacje o faktach od opinii, 
a także znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w wypowiedziach dotyczących 
korzystania z urządzeń technicznych i 
aplikacji na smartfony. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną oraz intencje 
nadawcy wypowiedzi, odróżnia 
informacje o faktach od opinii, a także 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących korzystania 
z urządzeń technicznych i aplikacji na 
smartfony. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących różnych 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentów tekstu; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących różnych aspektów 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentów tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w tekstach dotyczących różnych 
aspektów nauki i techniki, w tym pracy 



różnych aspektów nauki i techniki, 
w tym pracy naukowców. 

aspektów nauki i techniki, w tym pracy 
naukowców. 

nauki i techniki, w tym pracy 
naukowców. 

naukowców. 

Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 
opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
korzystania z urządzeń technicznych i 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; popełnia przy tym 
drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; popełniane błędy 
językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-
komunikacyjnych; opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
popełnia przy tym liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat korzyści i zagrożeń 
związanych z rozwojem technologii; 
opisuje przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści i zagrożeń 
związanych z rozwojem technologii; 
opisuje przedmioty i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub zapisu, na ogół 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści i zagrożeń 
związanych z rozwojem technologii; 
opisuje przedmioty i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat korzyści 
i zagrożeń związanych z rozwojem 
technologii; opisuje przedmioty i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i 
pragnienia innych osób; zachęca, 
proponuje; wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie, a także 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące różnych 
aspektów nauki i techniki, w tym 
korzystania z urządzeń 

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: stosuje zwroty i 
formy grzecznościowe; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia 
innych osób; zachęca, proponuje; 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i 
pyta o opinie, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów nauki i 
techniki, w tym korzystania z 
urządzeń technicznych i technologii 

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
stosuje zwroty i formy grzecznościowe; 
wyraża i uzasadnia swoje upodobania, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, preferencje i pragnienia 
innych osób; zachęca, proponuje; 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie, a także uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
różnych aspektów nauki i techniki, w 
tym korzystania z urządzeń 
technicznych i technologii informacyjno-

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: stosuje zwroty i formy 
grzecznościowe; wyraża i uzasadnia 
swoje upodobania, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
preferencje i pragnienia innych osób; 
zachęca, proponuje; wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie, a 
także uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące różnych aspektów 
nauki i techniki, w tym korzystania z 
urządzeń technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 



technicznych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

informacyjno-komunikacyjnych.  komunikacyjnych. 

Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania; wyjaśnia w 
języku polskim lub angielskim 
znaczenie wyrażeń oraz przekazuje 
w języku angielskim informacje 
zawarte w materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania; 
wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski, parafrazuje 
zdania wyjaśnia w języku polskim lub 
angielskim, znaczenie wyrażeń oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy, tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania, wyjaśnia w 
języku polskim lub angielskim znaczenie 
wyrażeń oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Rozdział 13 Świat przyrody 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 13: Świat 
przyrody: (w tym, m.in. cechy 
geograficzne, krajobraz, pogoda, 
klimat, pory roku, klęski żywiołowe, 
świat roślin, zwierzęta, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, 
eksploracja przestrzeni kosmicznej, 
katastrofy ekologiczne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while  

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 13: Świat przyrody: (w tym, 
m.in. cechy geograficzne, krajobraz, 
pogoda, klimat, pory roku, klęski 
żywiołowe, świat roślin, zwierzęta, 
zagrożenia środowiska naturalnego, 
ochrona środowiska naturalnego, 
eksploracja przestrzeni kosmicznej, 
katastrofy ekologiczne), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
13: Świat przyrody: (w tym, m.in. cechy 
geograficzne, krajobraz, pogoda, klimat, 
pory roku, klęski żywiołowe, świat roślin, 
zwierzęta, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, eksploracja przestrzeni 
kosmicznej, katastrofy ekologiczne), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 13: 
Świat przyrody: (w tym, m.in. cechy 
geograficzne, krajobraz, pogoda, klimat, 
pory roku, klęski żywiołowe, świat roślin, 
zwierzęta, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, eksploracja przestrzeni 
kosmicznej, katastrofy ekologiczne), jak 
również konstrukcje gramatyczne, takie 
jak: czasowniki modalne, zdania z 
podmiotami there i it oraz spójniki: 
because, despite, however, unless, 
while. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
rożnych aspektów świata przyrody, 
w tym ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących rożnych aspektów świata 
przyrody, w tym ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących rożnych aspektów świata 
przyrody, w tym ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w wypowiedziach dotyczących rożnych 
aspektów świata przyrody, w tym 
ochrony środowiska naturalnego. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu; 
rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
różnych aspektów świata przyrody, 
w tym żółwi morskich oraz Puszczy 
Białowieskiej. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących różnych aspektów świata 
przyrody, w tym żółwi morskich oraz 
Puszczy Białowieskiej. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
tekstu lub fragmentu tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
z informacji zawartych w tekstach 
dotyczących różnych aspektów świata 
przyrody, w tym żółwi morskich oraz 
Puszczy Białowieskiej. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną tekstu lub 
fragmentu tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami tekstu 
oraz znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji zawartych 
w tekstach dotyczących różnych 
aspektów świata przyrody, w tym żółwi 
morskich oraz Puszczy Białowieskiej. 



Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat świata zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego; opisuje ludzi, 
zwierzęta, przedmioty, miejsca i 
zjawiska, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach 
oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, 
rozważa sytuacje hipotetyczne; 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; 
ewentualnie popełnione błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
świata zwierząt i roślin oraz zagrożeń 
i ochrony środowiska naturalnego; 
opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, 
miejsca i zjawiska, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości, 
rozważa sytuacje hipotetyczne; 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy, a także przedstawia wady i 
zalety rożnych rozwiązań; popełnia 
przy tym drobne błędy językowe lub/i 
fonetyczne, na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat świata zwierząt i roślin 
oraz zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego; opisuje ludzi, zwierzęta, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości, rozważa sytuacje 
hipotetyczne; wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy, a także przedstawia 
wady i zalety rożnych rozwiązań; 
popełniane błędy językowe i fonetyczne 
w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat świata zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego; opisuje ludzi, zwierzęta, 
przedmioty, miejsca i zjawiska, opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości, rozważa 
sytuacje hipotetyczne; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy, a 
także przedstawia wady i zalety rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
blogu i rozprawkę, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat adopcji zwierząt 
towarzyszących i opieki nad nimi; 
opisuje zwierzęta, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości; 
opisuje emocje; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; sporadycznie 
popełnione błędy językowe, 
ortograficzne lub interpunkcyjne nie 
zaburzają komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na blogu i 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat 
adopcji zwierząt towarzyszących i 
opieki nad nimi; opisuje zwierzęta, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; opisuje emocje; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na blogu i 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat adopcji 
zwierząt towarzyszących i opieki nad 
nimi; opisuje zwierzęta, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; opisuje 
emocje; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełniane przy tym dość 
liczne błędy językowe i błędy zapisu w 
pewnym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na blogu i rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat adopcji zwierząt 
towarzyszących i opieki nad nimi; opisuje 
zwierzęta, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; opisuje emocje; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia przy tym 
poważne błędy w formie i stylu oraz 
liczne błędy językowe i ortograficzne, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
intencje, preferencje i pragnienia 
innych osób; wyraża uczucia i 
emocje; proponuje, zachęca; prosi o 
radę i udziela rady, a także 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące różnych 
aspektów świata przyrody, w tym 
zwierząt i roślin oraz zagrożeń i 
ochrony środowiska naturalnego.  

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie; 
wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
intencje, preferencje i pragnienia 
innych osób; wyraża uczucia i 
emocje; proponuje, zachęca; prosi o 
radę i udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów świata 
przyrody, w tym zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
wyraża swoje opinie, uzasadnia je i pyta 
o opinie; wyraża i uzasadnia swoje 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia oraz pyta o upodobania, 
intencje, preferencje i pragnienia innych 
osób; wyraża uczucia i emocje; 
proponuje, zachęca; prosi o radę i 
udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów świata 
przyrody, w tym zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie; wyraża i 
uzasadnia swoje upodobania, intencje, 
preferencje i pragnienia oraz pyta o 
upodobania, intencje, preferencje i 
pragnienia innych osób; wyraża uczucia i 
emocje; proponuje, zachęca; prosi o 
radę i udziela rady, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące różnych aspektów świata 
przyrody, w tym zwierząt i roślin oraz 
zagrożeń i ochrony środowiska 
naturalnego. 



Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie 
z informacjami zawartymi w 
wysłuchanej wypowiedzi w tym 
języku; tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi 
w tym języku; tłumaczy fragmenty 
zdań na język angielski, parafrazuje 
zdania oraz przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekście w języku angielskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w wysłuchanej 
wypowiedzi w tym języku; tłumaczy 
fragmenty zdań na język angielski, 
parafrazuje zdania oraz przekazuje w 
języku angielskim informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy, uzupełnia luki w tekście w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi w 
tym języku, tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Rozdział 14 Państwo i społeczeństwo 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 14 Państwo i 
społeczeństwo: (w tym, m.in. 
przestępczość, przestrzeganie 
prawa, rodzaje kar, struktura 
państwa i urzędy, polityka, praca 
społeczna, problemy 
współczesnego świata, prawa 
człowieka), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: pytania 
rozłączne; spójniki; poprawnie 
tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster 
lub -ist. 

Uczeń popełniając nieliczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 14 Państwo i 
społeczeństwo: (w tym, m.in. 
przestępczość, przestrzeganie prawa, 
rodzaje kar, struktura państwa i 
urzędy, polityka, praca społeczna, 
problemy współczesnego świata, 
prawa człowieka), jak również 
konstrukcje gramatyczne, takie jak: 
pytania rozłączne; spójniki; zazwyczaj 
poprawnie tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster lub 
-ist.. 

Uczeń popełniając dość liczne błędy 
stosuje poznane słownictwo z rozdziału 
14 Państwo i społeczeństwo: (w tym, 
m.in. przestępczość, przestrzeganie 
prawa, rodzaje kar, struktura państwa i 
urzędy, polityka, praca społeczna, 
problemy współczesnego świata, prawa 
człowieka), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: pytania 
rozłączne; spójniki; częściowo 
poprawnie tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster lub -
ist.. 

Uczeń popełniając liczne błędy stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 14 
Państwo i społeczeństwo: (w tym, m.in. 
przestępczość, przestrzeganie prawa, 
rodzaje kar, struktura państwa i urzędy, 
polityka, praca społeczna, problemy 
współczesnego świata, prawa 
człowieka), jak również konstrukcje 
gramatyczne, takie jak: pytania 
rozłączne; spójniki; popełniając liczne 
błędy, tworzy słowa przy pomocy 
końcówek -or, -er, -ian, -eer, -ster lub -
ist.. 

Rozumienie wypowiedzi ze słuchu Uczeń, nie popełniając większych 
błędów, określa myśl główną 
fragmentu wypowiedzi, a także 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących zachowań społecznych 
oraz organizowania akcji 
protestacyjnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
wypowiedziach dotyczących 
zachowań społecznych oraz 
organizowania akcji protestacyjnych. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentu wypowiedzi, a także znajduje 
określone informacje i wyciąga wnioski 
z informacji zawartych w wypowiedziach 
dotyczących zachowań społecznych 
oraz organizowania akcji 
protestacyjnych. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentu 
wypowiedzi, a także znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w wypowiedziach 
dotyczących zachowań społecznych 
oraz organizowania akcji 
protestacyjnych. 

Rozumienie wypowiedzi pisemnej 

 

Uczeń bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie określa myśl główną 
fragmentów tekstu; rozpoznaje 
związki między poszczególnymi 
częściami tekstu oraz znajduje 
określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących organizacji 
społecznych, pracy społecznej, 
praw człowieka oraz problemów 
współczesnego świata.  

Uczeń popełniając nieliczne błędy, 
określa myśl główną fragmentów 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i 
wyciąga wnioski z informacji 
zawartych w tekstach dotyczących 
organizacji społecznych, pracy 
społecznej, praw człowieka oraz 
problemów współczesnego świata. 

Uczeń z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, określa myśl główną 
fragmentów tekstu; rozpoznaje związki 
między poszczególnymi częściami 
tekstu oraz znajduje określone 
informacje i wyciąga wnioski z 
informacji zawartych w tekstach 
dotyczących organizacji społecznych, 
pracy społecznej, praw człowieka oraz 
problemów współczesnego świata. 

Uczeń z trudnością i popełniając liczne 
błędy, określa myśl główną fragmentów 
tekstu; rozpoznaje związki między 
poszczególnymi częściami tekstu oraz 
znajduje określone informacje i wyciąga 
wnioski z informacji zawartych w 
tekstach dotyczących organizacji 
społecznych, pracy społecznej, praw 
człowieka oraz problemów 
współczesnego świata. 



Tworzenie wypowiedzi ustnej Uczeń swobodnie i posługując się 
bogatym zasobem środków 
językowych, wypowiada się na 
temat działań na rzecz 
społeczeństwa, roli starszych ludzi 
w społeczeństwie oraz popełniania 
wykroczeń i problemów 
współczesnego świata; opisuje 
ludzi, miejsca i zjawiska; opowiada 
o czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia 
fakty z teraźniejszości i przeszłości; 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy; przedstawianie wad i zalet 
rożnych rozwiązań; ewentualnie 
popełnione błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Uczeń dość swobodnie i posługując 
się dość bogatym zasobem środków 
językowych wypowiada się na temat 
działań na rzecz społeczeństwa, roli 
starszych ludzi w społeczeństwie oraz 
popełniania wykroczeń i problemów 
współczesnego świata; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty 
z teraźniejszości i przeszłości; wyraża 
i uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
przedstawianie wad i zalet rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym drobne 
błędy językowe lub/i fonetyczne, na 
ogół niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat działań na rzecz 
społeczeństwa, roli starszych ludzi w 
społeczeństwie oraz popełniania 
wykroczeń i problemów współczesnego 
świata; opisuje ludzi, miejsca i zjawiska; 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach oraz 
przedstawia fakty z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża i uzasadnia swoje 
opinie i poglądy; przedstawianie wad i 
zalet rożnych rozwiązań; popełniane 
błędy językowe i fonetyczne w pewnym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń z trudnością wypowiada się na 
temat działań na rzecz społeczeństwa, 
roli starszych ludzi w społeczeństwie 
oraz popełniania wykroczeń i problemów 
współczesnego świata; opisuje ludzi, 
miejsca i zjawiska; opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach oraz przedstawia fakty z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy; 
przedstawianie wad i zalet rożnych 
rozwiązań; popełnia przy tym liczne 
błędy językowe i fonetyczne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń, posługując się szerokim 
zakresem środków językowych oraz 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi, pisze wypowiedź na 
forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i 
uzasadnia swoje opinie i poglądy na 
temat korzyści wynikających z 
instalowania monitoringu w 
miejscach publicznych; opisuje 
przedmioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża i opisuje 
uczucia i emocje; przedstawia 
zalety różnych rozwiązań; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, 
kończy wypowiedź konkluzją; 
sporadycznie popełnione błędy 
językowe, ortograficzne lub 
interpunkcyjne nie zaburzają 
komunikacji.  

Uczeń, posługując się dość szerokim 
zakresem środków językowych i 
stosując w miarę właściwą formę i 
styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści 
wynikających z instalowania 
monitoringu w miejscach publicznych; 
opisuje przedmioty i miejsca, 
opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; przedstawia 
zalety różnych rozwiązań; stawia 
tezę, przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełnia 
nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
na ogół niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.  

Uczeń, stosując częściowo właściwą 
formę i styl, pisze wypowiedź na forum 
internetowym oraz rozprawkę, gdzie 
wyraża i uzasadnia swoje opinie i 
poglądy na temat korzyści wynikających 
z instalowania monitoringu w miejscach 
publicznych; opisuje przedmioty i 
miejsca, opowiada o czynnościach, 
doświadczeniach i wydarzeniach z 
teraźniejszości i przeszłości; wyraża i 
opisuje uczucia i emocje; przedstawia 
zalety różnych rozwiązań; stawia tezę, 
przedstawia argumenty, kończy 
wypowiedź konkluzją; popełniane przy 
tym dość liczne błędy językowe i błędy 
zapisu w pewnym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń, posługując się ograniczonym 
zakresem środków językowych, pisze 
wypowiedź na forum internetowym oraz 
rozprawkę, gdzie wyraża i uzasadnia 
swoje opinie i poglądy na temat korzyści 
wynikających z instalowania monitoringu 
w miejscach publicznych; opisuje 
przedmioty i miejsca, opowiada o 
czynnościach, doświadczeniach i 
wydarzeniach z teraźniejszości i 
przeszłości; wyraża i opisuje uczucia i 
emocje; przedstawia zalety różnych 
rozwiązań; stawia tezę, przedstawia 
argumenty, kończy wypowiedź 
konkluzją; popełnia przy tym poważne 
błędy w formie i stylu oraz liczne błędy 
językowe i ortograficzne, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie 

 

 

 

 

 

Uczeń swobodnie uczestniczy w 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych: prowadzi 
negocjacje, proponuje; wyraża 
swoje opinie, uzasadnia je i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych osób, wyraża wątpliwości, a 
także uzyskuje i przekazuje 
informacje i wyjaśnienia dotyczące 
przestępczości, urzędów, 
organizacji państwa, polityki, praw 
człowieka, organizacji społecznych i 
problemów współczesnego świata. 

Uczeń uczestniczy w rozmowie, w 
miarę zrozumiale i adekwatnie 
reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych: prowadzi 
negocjacje, proponuje; wyraża swoje 
opinie, uzasadnia je i pyta o opinie, 
zgadza się lub nie z opiniami innych 
osób, wyraża wątpliwości, a także 
uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące 
przestępczości, urzędów, organizacji 
państwa, polityki, praw człowieka, 
organizacji społecznych i problemów 
współczesnego świata.  

Uczeń z pewną trudnością uczestniczy 
w prostej rozmowie, reaguje w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych: 
prowadzi negocjacje, proponuje; wyraża 
swoje opinie, uzasadnia je i pyta o 
opinie, zgadza się lub nie z opiniami 
innych osób, wyraża wątpliwości, a 
także uzyskuje i przekazuje informacje i 
wyjaśnienia dotyczące przestępczości, 
urzędów, organizacji państwa, polityki, 
praw człowieka, organizacji 
społecznych i problemów 
współczesnego świata. 

Uczeń z trudnością i korzystając z 
pomocy uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie: prowadzi negocjacje, 
proponuje; wyraża swoje opinie, 
uzasadnia je i pyta o opinie, zgadza się 
lub nie z opiniami innych osób, wyraża 
wątpliwości, a także uzyskuje i 
przekazuje informacje i wyjaśnienia 
dotyczące przestępczości, urzędów, 
organizacji państwa, polityki, praw 
człowieka, organizacji społecznych i 
problemów współczesnego świata. 



Przetwarzanie tekstu – mediacje Uczeń poprawnie uzupełnia luki w 
tekstach w języku angielskim 
zgodnie z informacjami zawartymi w 
wysłuchanej wypowiedzi oraz w 
tekstach napisach w tym języku; 
tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania; 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, popełniając nieliczne błędy, 
uzupełnia luki w tekstach w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi 
oraz w tekstach napisanych w tym 
języku; tłumaczy fragmenty zdań na 
język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń, z pewną trudnością i popełniając 
dość liczne błędy, uzupełnia luki w 
tekstach w języku angielskim zgodnie z 
informacjami zawartymi w wysłuchanej 
wypowiedzi oraz w tekstach napisanych 
w tym języku; tłumaczy fragmenty zdań 
na język angielski, parafrazuje zdania 
oraz przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 

Uczeń z trudem i popełniając liczne 
błędy, uzupełnia luki w tekstach w języku 
angielskim zgodnie z informacjami 
zawartymi w wysłuchanej wypowiedzi 
oraz w tekstach napisanych w tym 
języku tłumaczy fragmenty zdań na język 
angielski, parafrazuje zdania oraz 
przekazuje w języku angielskim 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych. 
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Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik do języka 
angielskiego – plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania 
 

 Kryteria oceniania zostały sformułowane zgodnie z założeniami podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Stanowią propozycję systemu oceny uczniów w klasach pracujących z podręcznikiem Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i 
rozszerzony. Nauczyciel może dostosować kryteria do potrzeb swoich klas oraz do obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO). 

 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Zakładamy, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia 
kryteriów na ocenę dopuszczającą ─czyli nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej (nie potrafi wykonać zadań o 
elementarnym stopniu trudności), a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. 

 Ocena celująca podlega osobnym kryteriom, często określanym przez Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, 
wystawianą na podstawie wytycznych MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). 

 

 Szczegółowe kryteria oceny testów do podręcznika (progi procentowe): testów po rozdziale (unit tests), kartkówek (vocabulary tests) oraz testów gramatycznych 
(grammar tests) powinny być zgodne z WSO. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
CZŁOWIEK i poprawnie się nim 
posługuje się: dane osobowe, wygląd 
zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy etyczne 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous) i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu CZŁOWIEK: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny, 
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 1. 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present simple 
i present continuous) i na ogół 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
teraźniejszych. 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
   
 
 
 
 
 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu CZŁOWIEK i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dane osobowe, 
wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy 
charakteru, uczucia i emocje, 
zainteresowania, problemy 
etyczne 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 1. 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów teraźniejszych 
(present simple i present 
continuous) i często popełniając 
błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów teraźniejszych 
-- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu CZŁOWIEK i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: dane 
osobowe, wygląd zewnętrzny,  
ubrania, cechy charakteru, uczucia i 
emocje, zainteresowania, problemy 
etyczne 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 1 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów teraźniejszych (present 
simple i present continuous)  i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów teraźniejszych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dbania o wygląd), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
stroju najlepiej kojarzącego się z 
Polską i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dbania o wygląd), odnosząc się 
do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru stroju najlepiej 
kojarzącego się z Polską i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat 
warsztatów dbania o wygląd), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi a 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru stroju 
najlepiej kojarzącego się z 
Polską i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 
 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując  bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dbania o wygląd), odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru stroju 
najlepiej kojarzącego się z 
Polską  

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację i 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 opisuje wygląd zewnętrzny ludzi 

 mówi o ubraniach noszonych w zależności od pogody czy okazji 

 opisuje zachowania osób o określonym charakterze 

 opisuje swoje uczucia i zainteresowania 

 wypowiada się na temat różnych problemów etycznych 

 opisuje rożne typy osobowości 

 wypowiada się na temat oceniania osób na podstawie ich wyglądu, roli pierwszego wrażenia oraz zmian osobowości podczas etapów życia 

 wypowiada się na temat dokonywania zmian w wyglądzie i chirurgii plastycznej 
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 pyta i odpowiada na pytania związane z modą oraz życiem prywatnym  

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dobiera nagłówki 
do poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dobiera nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i  często popełniając błędy dobiera 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dobiera nagłówki do poszczególnych 
części tekstu (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe fragmenty tekstu do 
podanych pytań (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje właściwe 
fragmenty tekstu do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe fragmenty 
tekstu do podanych pytań 
(Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje właściwe fragmenty 
tekstu do podanych pytań  
(Dobieranie) 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu dotyczącą swojej ulubionej 
postaci życia publicznego, 
uwzględniając i szczegółowo 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość na blogu dotyczącą swojej 
ulubionej postaci życia publicznego, 
uwzględniając i rozwijając podane 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 
dotyczącą swojej ulubionej postaci 
życia publicznego, częściowo 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość na blogu 
dotyczącą swojej ulubionej postaci 
życia publicznego, uwzględniając i 
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rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych ludzi, w 
którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych ludzi, w 
którym omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny artykuł na 
temat roli celebrytów w życiu 
młodych ludzi, w którym 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat roli 
celebrytów w życiu młodych ludzi, w 
którym omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu DOM i 
poprawnie się nim posługuje się: 
miejsce zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past simple, 
past continuous, past perfect, past 
perfect continuous) oraz konstrukcji 
used to i poprawnie stosuje je w 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu DOM: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 2. 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przeszłych (past simple, past 
continuous, past perfect, past perfect 
continuous) oraz konstrukcji used to i 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu DOM i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: miejsce 
zamieszkania, opis domu, 
pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i 
sprzedaż mieszkania 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 2. 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przeszłych (past 
simple, past continuous, past 
perfect, past perfect continuous) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu DOM i z trudem się 
nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: miejsce zamieszkania, opis 
domu, pomieszczeń w domu i ich 
wyposażenie, prace w domu i w 
ogrodzie, wynajem, kupno i sprzedaż 
mieszkania 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 2 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przeszłych (past simple, past 
continuous, past perfect, past perfect 
continuous) oraz konstrukcji used to i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
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zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przeszłych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

na ogół poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
przeszłych 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

oraz konstrukcji used to i często 
popełniając błędy stosuje je w 
zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przeszłych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

przeczących i pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przeszłych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
prezentu do nowego mieszkania i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając 
je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu do 
nowego mieszkania i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej 
wynajęcia mieszkania), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu do 
nowego mieszkania i 
częściowo go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wynajęcia 
mieszkania), odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu do 
nowego mieszkania  

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
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gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 opisuje swoje miejsca zamieszkania 

 wypowiada się na temat wykonywanych w domu prac 

 pyta i odpowiada na pytania związane z dzieleniem z kimś mieszkania oraz wynajmowaniem mieszkania 

 wypowiada się na temat zalet i wad rożnych miejsc zamieszkani 

 wypowiada się na temat wykonywania w domu różnych prac oraz podziału obowiązków domowych w swoim domu 

 opisuje pomieszczenia w swoim domu 

 wypowiada się na temat przedmiotów codziennego użytku, które znajdują się w domu oraz kwestii związanych ze zmianą miejsca zamieszkania 

 wypowiada się na temat cech osób zamieszkujących pokoje przedstawione na ilustracjach oraz utrzymywania porządku w domu 

  wypowiada się na temat przebywania poza domem, wyjazdów w ramach wymiany oraz miejsc w Polsce, które są warte odwiedzenia 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
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POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość e-
mail dotyczącą pobytu w Anglii, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość e-mail dotyczącą pobytu 
w Anglii, uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość e-mail 
dotyczącą pobytu w Anglii, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 
 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość e-mail 
dotyczącą pobytu w Anglii, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do władz 
lokalnych na temat złego stanu 
budynku i propozycji poprawy sytuacji, 
w którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny list do władz 
lokalnych na temat złego stanu 
budynku i propozycji poprawy 
sytuacji, w którym omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny list do 
władz lokalnych na temat złego 
stanu budynku i propozycji 
poprawy sytuacji, w którym 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do władz lokalnych 
na temat złego stanu budynku i 
propozycji poprawy sytuacji, w 
którym omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu SZKOŁA 
i poprawnie się nim posługuje się: 
przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, zajęcia 
pozalekcyjne, system oświaty 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału  
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i poprawnie stosuje je w 
zdaniach twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów perfect 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie par 
zdań jednym wyrazem, uzupełnianie 
luk podanymi wyrazami) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu SZKOŁA: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, zajęcia pozalekcyjne, system 
oświaty 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 3 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i na ogół poprawnie 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
perfect 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
par zdań jednym wyrazem, 
uzupełnianie luk podanymi wyrazami) 
  

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu SZKOŁA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: przedmioty 
szkolne, oceny i wymagania, życie 
szkolne, zajęcia pozalekcyjne, 
system oświaty 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 3 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów perfect (present 
perfect simple, present perfect 
continuous, past perfect simple, 
past perfect continuous) i często 
popełniając błędy stosuje je w 
zdaniach twierdzących, 
przeczących i pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów perfect 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie par zdań 
jednym wyrazem, uzupełnianie luk 
podanymi wyrazami) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu SZKOŁA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: przedmioty szkolne, oceny i 
wymagania, życie szkolne, zajęcia 
pozalekcyjne, system oświaty 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 3 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów perfect (present perfect 
simple, present perfect continuous, 
past perfect simple, past perfect 
continuous) i popełniając liczne 
błędy, stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów perfect 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie par zdań jednym 
wyrazem, uzupełnianie luk podanymi 
wyrazami) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat życia 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych: 
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Przetwarzanie ustne tekstu) rozmowie na temat życia szkoły 
oraz rozmowie na temat imprezy 
szkolnej), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
nagrody za osiągnięcia szkolne 
oraz dokonuje wyboru 
preferowanej formy powtarzania 
materiału i szczegółowo je 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

rozmowie na temat życia szkoły 
oraz rozmowie na temat imprezy 
szkolnej), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając 
je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru preferowanej 
formy powtarzania materiału i je 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatyczne (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

szkoły oraz rozmowie na 
temat imprezy szkolnej), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi  
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru 
preferowanej formy 
powtarzania materiału i 
częściowo je uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat życia szkoły 
oraz rozmowie na temat 
imprezy szkolnej), odnosząc się 
do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody za 
osiągnięcia szkolne oraz 
dokonuje wyboru preferowanej 
formy powtarzania materiału 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat przedmiotów szkolnych, których warto się uczyć oraz zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy 

 opisuje zdobyte nagrody i uzyskane osiągnięcia 

 opisuje swoje odczucia na temat szkoły oraz wyraża opinię na temat szkół, do których kiedyś uczęszczał 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące testów i egzaminów szkolnych oraz zadań domowych 

 wypowiada się na temat swojej szkoły i stosowanych metod nauczania oraz różnych form uczenia się 

 wypowiada się na temat przygotowania  uczniów do matury i motywowania ich do nauki 

 wypowiada się na temat kar dla uczniów, którzy spóźniają się do szkoły lub wagarują 

 wypowiada się na temat udziału w zajęciach dodatkowych w szkole oraz nietypowych kursów, które mogłyby zainteresować młodych ludzi 

 wypowiada się na temat korzystania z doświadczeń innych uczniów oraz na temat przygotowania uczniów do matury i motywowania ich do nauki 

 wypowiada się na temat uczenia się w dużych grupach oraz preferowanej wielkości grup w szkole 

 wypowiada się na temat swoich wspomnień związanych z rozpoczęciem nauki w szkole 
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną pisze 
wiadomość na blogu na temat wizyty 
w swojej dawnej szkole, uwzględniając 
i szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
pisze wiadomość na blogu na temat 
wizyty w swojej dawnej szkole, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną pisze wiadomość na 
blogu na temat wizyty w swojej 
dawnej szkole, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną pisze wiadomość na 
blogu na temat wizyty w swojej 
dawnej szkole, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
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polskim polskim angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

języku polskim 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zalet i wad podejmowania nauki 
języka obcego przez małe dzieci, w 
której szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zalet i wad podejmowania nauki 
języka obcego przez małe dzieci, w 
której omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójną i nielogiczną rozprawkę 
na temat zalet i wad 
podejmowania nauki języka 
obcego przez małe dzieci, w której 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na temat 
zalet i wad podejmowania nauki 
języka obcego przez małe dzieci, w 
której omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 

językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu PRACA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
zawody i związane z nimi czynności, 
warunki pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przyszłych (future 
simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present continuous 
w odniesieniu do przyszłości i 
poprawnie stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i pytaniach 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PRACA: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 
rynek pracy 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 4 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przyszłych (future simple, 
future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w odniesieniu 
do przyszłości i na ogół poprawnie 
stosuje je w zdaniach twierdzących, 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PRACA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: zawody i 
związane z nimi czynności, warunki 
pracy i zatrudnienia, praca 
dorywcza, rynek pracy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 4 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia czasów przyszłych (future 
simple, future continuous, future 
perfect simple and continuous), 
konstrukcji be going to, czasów 
present simple and present 
continuous w odniesieniu do 
przyszłości i często popełniając 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PRACA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: zawody i związane z nimi 
czynności, warunki pracy i 
zatrudnienia, praca dorywcza, rynek 
pracy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 4 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
czasów przyszłych (future simple, 
future continuous, future perfect 
simple and continuous), konstrukcji 
be going to, czasów present simple 
and present continuous w 
odniesieniu do przyszłości i 
popełniając liczne błędy, stosuje je 
w zdaniach twierdzących, 
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 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasów przyszłych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
układanie fragmentów zdań) 

przeczących i pytaniach 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość czasów 
przyszłych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
układanie fragmentów zdań) 
  

błędy stosuje je w zdaniach 
twierdzących, przeczących i 
pytaniach 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, układanie 
fragmentów zdań) 

przeczących i pytaniach  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasów przyszłych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(minidialogi, układanie fragmentów 
zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
wakacyjnej pracy dorywczej i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając je 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wakacyjnej 
pracy dorywczej i go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
 
 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), częsciowo odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wakacyjnej 
pracy dorywczej i częściowo 
go uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
 
 
 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat targów 
pracy), odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wakacyjnej 
pracy dorywczej 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 
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Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat planów związanych z roczną przerwą pomiędzy szkołą średnią a studiami, 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą oraz wypowiada się na temat pracy, którą wykonywał 

 opisuje rożne zawody i prace tymczasowe 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące oczekiwań od przyszłej pracy 

 wypowiada się na temat roli edukacji w znalezieniu pracy oraz na temat swojego preferowanego zawodu 

 wypowiada się na temat cech dobrego szefa 

 przedstawia swoją opinię na temat porzucenia nauki w szkole, aby realizować swoje cele 

 wypowiada się na temat aplikacji, na które obecnie jest zapotrzebowanie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z pracą w wybranym zawodzie 

 wypowiada się na temat wykonywania pracy wakacyjnej oraz satysfakcji z wykonywanej pracy 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawni, popełniając 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
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sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu na temat pracy weekendowej, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość na blogu na temat pracy 
weekendowej, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 
na temat pracy weekendowej, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość na blogu na 
temat pracy weekendowej, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych 
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł na temat 
praktyk zawodowych, w którym 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny artykuł na temat 
praktyk zawodowych, w którym 
omawia oba elementy tematu oraz 
zwykle zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny artykuł na 
temat praktyk zawodowych, w 
którym częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł na temat praktyk 
zawodowych, w którym omawia 
niektóre elementy tematu, w 
niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
poprawnie się nim posługuje się: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
-bardzo dobrze zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 5 
- dobrze zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (parafraza 
fragmentów zdań, słowotwórstwo) 
  

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYCIE 
RODZINNE I TOWARZYSKIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: etapy życia, 
członkowie rodziny, koledzy i 
przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania 
czasu wolnego, święta i 
uroczystości, styl życia, konflikty i 
problemy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 5 
- częściowo zna zasady tworzenia i 
użycia bezokolicznika ze słowem 
to, bezokolicznik bez słowa to 
(bare infinitive) oraz formy -ing 
czasownika i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość bezokolicznika ze 
słowem to, bezokolicznik bez 
słowa to (bare infinitive) oraz 
formy -ing czasownika 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (parafraza fragmentów 
zdań, słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYCIE RODZINNE I 
TOWARZYSKIE i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
etapy życia, członkowie rodziny, 
koledzy i przyjaciele, czynności życia 
codziennego, formy spędzania czasu 
wolnego, święta i uroczystości, styl 
życia, konflikty i problemy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 5 
- słabo zna zasady tworzenia i użycia 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
i stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
bezokolicznika ze słowem to, 
bezokolicznik bez słowa to (bare 
infinitive) oraz formy -ing czasownika 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(parafraza fragmentów zdań, 
słowotwórstwo) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji zajęć 
dla dzieci na obozie językowym), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
miejsca organizacji imprezy 
urodzinowej i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji zajęć 
dla dzieci na obozie językowym), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca 
organizacji imprezy urodzinowej 
i go uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji 
zajęć dla dzieci na obozie 
językowym), częsciowo 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i częściowo je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca 
organizacji imprezy 
urodzinowej i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnej odpowiedzi na dwa 
pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej zajęć 
oferowanych w domu kultury 
oraz na temat organizacji zajęć 
dla dzieci na obozie 
językowym), odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca 
organizacji imprezy urodzinowej 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 
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Ponadto poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 pyta i odpowiada na pytania związane z etapami życia 

 wypowiada się na temat relacji rodzinnych i towarzyskich 

 wypowiada się na temat planów spędzenia wolnego tygodnia oraz na temat różnych opinii dotyczących spędzania czasu wolnego 

 wypowiada się na temat wydarzeń z życia szkolnego lub rodzinnego 

 opisuje sytuacje związane  z życiem rodzinnym 

 przedstawia swoją opinię na temat zachowania się w różnych sytuacjach 

 udziela rad dotyczących problemów osobistych 

 wypowiada się na temat zjawiska określanego jako phubbing 

 relacjonuje sytuację, w której musiał liczyć na pomoc przyjaciela 

 wyraża swoją opinię na temat przyjaźni między osobami przeciwnej płci 

 wypowiada się na temat ślubów celebrytów, idealnego miejsca na ślub, organizowania wesel oraz wieku osób zawierających małżeństwa 

 wypowiada się na temat rożnych sentencji dotyczących przyjaźni  

 wypowiada się na temat spotkań z różnymi członkami bliższej i dalszej rodziny oraz mieszkania z dala od rodziny 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, d zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
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POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójny i logiczny list prywatny 
na temat wizyty kuzyna, uwzględniając 
i szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójny i logiczny 
list prywatny na temat wizyty kuzyna, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny list prywatny na temat 
wizyty kuzyna, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 
 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójny i 
chaotyczny list prywatny na temat 
wizyty kuzyna, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat obchodów 50-
lecia szkoły, w którym szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat obchodów 50-
lecia szkoły, w którym omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny list do 
dyrektora gimnazjum na temat 
obchodów 50-lecia szkoły, w 
którym częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do dyrektora 
gimnazjum na temat obchodów 50-
lecia szkoły, w którym omawia 
niektóre elementy tematu, w 
niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
ŻYWIENIE i poprawnie się nim 
posługuje się: artykuły spożywcze, 
posiłki i ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: some 
/ any / much / many / a lot of / too / 
enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is … 
i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŻYWIENIE: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 6 
- dobrze zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników policzalnych 
i niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot of / 
too / enough / (a) few / (a) little, oraz 
konstrukcji There is … / It is …i stosuje 
je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przedimków, rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych oraz 
określeń ilości 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŻYWIENIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: artykuły 
spożywcze, posiłki i ich 
przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 6 
- częściowo zna zasady użycia 
przedimka nieokreślonego a/an; 
przedimka określonego the, 
przedimka zerowego; 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych, określeń ilości: 
some / any / much / many / a lot 
of / too / enough / (a) few / (a) 
little, oraz konstrukcji There is … / 
It is … i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŻYWIENIE i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: artykuły spożywcze, posiłki i 
ich przygotowywanie, lokale 
gastronomiczne, diety 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 6 
- słabo zna zasady użycia przedimka 
nieokreślonego a/an; przedimka 
określonego the, przedimka 
zerowego; rzeczowników 
policzalnych i niepoliczalnych, 
określeń ilości: some / any / much / 
many / a lot of / too / enough / (a) 
few / (a) little, oraz konstrukcji There 
is … / It is … i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przedimków, 
rzeczowników policzalnych i 
niepoliczalnych oraz określeń ilości 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
szczegółowo je rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
nagrody w konkursie kulinarnym i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym i 
częściowo go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie dotyczącej wyboru 
restauracji oraz na temat 
wieczoru kulinarnego), 
odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie kulinarnym 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat ulubionych potraw 

 opisuje swoje typowe posiłki 

 pyta i odpowiada na pytania związane ze zdrowa dietą  

 wypowiada się na temat spożywania posiłków w domu i w restauracjach, na temat ulubionych  potraw oraz opisuje swoje typowe posiłki 

 wypowiada się na temat polskich tradycyjnych potraw oraz kuchni i potraw z innych krajów 

 wypowiada się na temat swoich zwyczajów żywieniowych 

 wypowiada się na temat reklam żywności i reklamuje wybrany przez siebie produkt 

 opisuje alergiczne reakcje na pokarmy oraz wypowiada się na temat pokarmów, wywołujących alergie 

 pyta i odpowiada na pytania związane z reakcjami alergicznymi, samopoczuciem oraz posiłkami w szkole 
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 wypowiada się na temat posiłków, jakie można przygotować dla osób o różnych preferencjach żywieniowych oraz na temat diet 

 wypowiada się na temat jedzenia posiłków poza domem oraz popularnych rodzajów restauracji 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójny i logiczny wpis na forum 
dotyczący wizyty w restauracji, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójny i logiczny 
wpis na forum dotyczący wizyty w 
restauracji, uwzględniając i rozwijając 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójny i 
nielogiczny wpis na forum 
dotyczący wizyty w restauracji, 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójny i 
chaotyczny wpis na forum dotyczący 
wizyty w restauracji, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zakazu sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójną i logiczną rozprawkę na temat 
zakazu sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której omawia 
oba elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójną i nielogiczną rozprawkę 
na temat zakazu sprzedaży 
niezdrowego jedzenia w szkołach, 
w której częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójną i 
nielogiczną rozprawkę na temat 
zakazu sprzedaży niezdrowego 
jedzenia w szkołach, w której 
omawia niektóre elementy tematu, 
w niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ZAKUPY 
I USŁUGI i poprawnie się nim 
posługuje się: rodzaje sklepów i 
towary, sprzedawanie i kupowanie, 
reklama, korzystanie z usług, środki 
płatnicze, banki, ubezpieczenia 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, every, 
another, other, the other, both, all, 
neither, none, either i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI: 
rodzaje sklepów i towary, 
sprzedawanie i kupowanie, reklama, 
korzystanie z usług, środki płatnicze, 
banki, ubezpieczenia 
- na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 7 
- dobrze zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, every, 
another, other, the other, both, all, 
neither, none, either i stosuje je na 
ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ZAKUPY I 
USŁUGI i posługuje się nim, często 
popełniając błędy: rodzaje 
sklepów i towary, sprzedawanie i 
kupowanie, reklama, korzystanie z 
usług, środki płatnicze, banki, 
ubezpieczenia 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 7 
- częściowo zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, 
dopełniacza saksońskiego ‘s, 
zaimków wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, 
every, another, other, the other, 
both, all, neither, none, either i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przymiotników, 
przysłówków i zaimków 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZAKUPY I USŁUGI i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: rodzaje 
sklepów i towary, sprzedawanie i 
kupowanie, reklama, korzystanie z 
usług, środki płatnicze, banki, 
ubezpieczenia 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 7 
- słabo zna zasady użycia 
przymiotników, przysłówków oraz 
zasady ich stopniowania, a także 
zasady użycia, przymiotników i 
zaimków dzierżawczych, dopełniacza 
saksońskiego ‘s, zaimków 
wskazujących, zaimków 
nieokreślonych, zaimków each, 
every, another, other, the other, 
both, all, neither, none, either i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przymiotników, przysłówków i 
zaimków 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
parafraza zdań) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat reklamy 
nowego sklepiku szkolnego), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
reklamy telewizyjnej produktu i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat reklamy 
nowego sklepiku szkolnego), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru reklamy 
telewizyjnej produktu i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktury gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat reklamy 
nowego sklepiku szkolnego), 
częściowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru reklamy 
telewizyjnej produktu i 
częściowo go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat reklamy 
nowego sklepiku szkolnego), 
odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru reklamy 
telewizyjnej produktu 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat produktu przyszłości, w który warto zainwestować  

 wypowiada się na temat znanych marek oraz popularności zakupów wśród nastolatków 

 wypowiada się na temat technik marketingowych 

 wypowiada się na temat spędzania czasu w centrach handlowych, zakupów w niedziele i święta oraz prowadzenia własnego sklepu 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące robienia  zakupów 

 relacjonuje sytuację związaną ze składaniem reklamacji 

 opisuje swoją ulubioną reklamę 

 opisuje sytuację związaną z robieniem zakupów 
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 wypowiada się na temat swojego ulubionego miejsca na zakupy 

 wypowiada się na temat umiejętności gospodarowania pieniędzmi wśród młodych ludzi 

 wypowiada się na temat zalet i wad dużych centów handlowych oraz zakupów przez internet 

 wypowiada się na temat wydawania i oszczędzania pieniędzy  

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie)  

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie)  
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje nagłówki 
do poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość e-
mail temat robienia zakupów, 
uwzględniając i szczegółowo 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość e-mail temat robienia 
zakupów, uwzględniając i rozwijając 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość e-mail 
temat robienia zakupów, 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość e-mail temat 
robienia zakupów, uwzględniając i 
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rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 

podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny artykuł dotyczący 
filmu na temat zakazu reklamy 
adresowanej do dzieci, w którym 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny artykuł dotyczący 
filmu na temat zakazu reklamy 
adresowanej do dzieci, w którym 
omawia oba elementy tematu oraz 
zwykle zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny artykuł 
dotyczący filmu na temat zakazu 
reklamy adresowanej do dzieci, w 
którym częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny artykuł dotyczący filmu 
na temat zakazu reklamy 
adresowanej do dzieci, w którym 
omawia niektóre elementy tematu, 
w niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
PODRÓŻOWANIE I TUTYSTYKA i 
poprawnie się nim posługuje się: 
podróżowanie i środki transportu, 
informacja turystyczna, baza 
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, 
wypadki 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich i 
stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA: podróżowanie i środki 
transportu, informacja turystyczna, 
baza noclegowa, wycieczki i 
zwiedzanie, wypadki 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 8 
- dobrze zna zasady użycia 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich i 
stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu 
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: podróżowanie i 
środki transportu, informacja 
turystyczna, baza noclegowa, 
wycieczki i zwiedzanie, wypadki 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 8 
- częściowo zna zasady użycia 
przyimków, czasowników 
frazowych przechodnich i 
nieprzechodnich i stosuje je często 
popełniając błędy  

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PODRÓŻOWANIE I 
TURYSTYKA i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
podróżowanie i środki transportu, 
informacja turystyczna, baza 
noclegowa, wycieczki i zwiedzanie, 
wypadki 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 8 
- słabo zna zasady użycia przyimków, 
czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
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sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość przyimków, 
czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość przyimków, 
czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny, 
słowotwórstwo) 

przyimków, czasowników frazowych 
przechodnich i nieprzechodnich 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny, słowotwórstwo) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie w biurze podróży oraz 
w rozmowie na temat wyjazdu 
wakacyjnego), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
nagrody w konkursie i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie w biurze podróży oraz 
w rozmowie na temat wyjazdu 
wakacyjnego), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając 
je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie i go uzasadnia oraz 
udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie w biurze podróży 
oraz w rozmowie na temat 
wyjazdu wakacyjnego), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
 
 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie w biurze podróży 
oraz w rozmowie na temat 
wyjazdu wakacyjnego), 
odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na  niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru nagrody w 
konkursie 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
Repetytorium dla uczniów liceów i techników.  Kryteria oceniania      © Macmillan Polska 2018 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat wymarzonych wakacji 

 reaguje na wypowiedzi dotyczące wakacji 

 wypowiada się na temat różnych form transportu, wyjazdów ekstremalnych oraz podróżowania 

  relacjonuje historię podróży, wykorzystując podane podpowiedzi 

 wypowiada się na temat czynników, które mogą zepsuć wakacje nad morzem 

 opisuje miejsce, w które warto pojechać oraz miejsca atrakcyjne turystycznie 

 wypowiada się na temat miejsc, które chciałby odwiedzić oraz miejsc, do których nie chciałby pojechać 

 wypowiada się na temat Polski jako miejsca atrakcyjnego dla turystów 

 wypowiada się na temat dobrych i złych stron nocowania pod namiotem oraz w hotelu 

 wypowiada się na temat swojego najgorszego wyjazdu wakacyjnego oraz wyjazdów zorganizowanych i podróżowania na własną rękę  

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
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tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu na temat swojego wyjazdu 
wakacyjnego, uwzględniając i 
szczegółowo rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość na blogu na temat 
swojego wyjazdu wakacyjnego, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 
na temat swojego wyjazdu 
wakacyjnego, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 
 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość na blogu na 
temat swojego wyjazdu 
wakacyjnego, uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczny list do biura podróży 
na temat zorganizowanych wakacji, w 
którym szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójny i logiczny list do biura podróży 
na temat zorganizowanych wakacji, w 
którym omawia oba elementy tematu 
oraz zwykle zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójny i nielogiczny list do 
biura podróży na temat 
zorganizowanych wakacji, w 
którym częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójny i 
nielogiczny list do biura podróży na 
temat zorganizowanych wakacji, w 
którym omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 

językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
KULTURA i poprawnie się nim 
posługuje się: dziedziny kultury, 
twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w 
kulturze, media 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, may 
/ might, should / ought to / had better, 
shall, will, dare i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu KULTURA: dziedziny 
kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, media 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 9 
- dobrze zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, may 
/ might, should / ought to / had 
better, shall, will, dare i stosuje je na 
ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu KULTURA i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dziedziny 
kultury, twórcy i ich dzieła, 
uczestnictwo w kulturze, media 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 9 
- częściowo zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, 
could, must, have to / need to, 
mustn’t, may / might, should / 
ought to / had better, shall, will, 
dare i stosuje je często popełniając 
błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość czasowników 
modalnych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, 
tłumaczenie fragmentów zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu KULTURA i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: dziedziny kultury, twórcy i ich 
dzieła, uczestnictwo w kulturze, 
media 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 9 
- słabo zna zasady użycia 
czasowników modalnych: can, could, 
must, have to / need to, mustn’t, 
may / might, should / ought to / had 
better, shall, will, dare i stosuje je 
popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
czasowników modalnych 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(minidialogi, tłumaczenie 
fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat wspólnego 
spędzenia popołudnia oraz na 
temat dni kultury brytyjskiej), 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat wspólnego 
spędzenia popołudnia oraz na 
temat dni kultury brytyjskiej), 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat 
wspólnego spędzenia 
popołudnia oraz na temat dni 
kultury brytyjskiej), częsciowo 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat wspólnego 
spędzenia popołudnia oraz na 
temat dni kultury brytyjskiej), 
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odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
prezentu dla osoby, która będzie 
studiować w akademii muzycznej  
oraz wyboru warsztatów 
artystycznych i szczegółowo je 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
Ponadto poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

odnosząc się do podanycyh 
kwestii i rozwijając je 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu dla 
osoby, która będzie studiować w 
akademii muzycznej oraz 
wyboru warsztatów 
artystycznych, a także wyboru 
celu, na który zostaną 
przeznaczone fundusze szkolne, i 
je uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

odnosząc się do podanycyh 
kwestii i częsciowo je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu 
dla osoby, która będzie 
studiować w akademii 
muzycznej oraz wyboru 
warsztatów artystycznych i 
częściowo je uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru prezentu dla 
osoby, która będzie studiować 
w akademii muzycznej oraz 
wyboru warsztatów 
artystycznych 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 przedstawia swoją opinię na temat filmów i gwiazd filmowych 

 wypowiada się na temat sławnych ludzi sztuki 

 przedstawia swoją opinię na temat wypowiedzi dotyczących kultury 

 wypowiada się na temat obrazów na murach oraz na temat swojego pomysłu na mural w swoim mieście 

 wypowiada się na temat muzyki, której słucha oraz przedstawia swoją opinię na temat zawodu muzyka 

 wypowiada się na temat gry na instrumencie muzycznym 

 wypowiada się na temat książek wartych przeczytania oraz na temat przeczytanej książki lub obejrzanego filmu 

 wypowiada się na temat treści nowego filmu lub opowiadania 

 zadaje i odpowiada na pytania związane z rękodziełem, książkami w wersji elektronicznej, sztuki nowoczesnej oraz filmów, książek i dzieł sztuki będących 
arcydziełami  
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POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) oraz 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
oraz wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) oraz wskazuje 
zdania prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) oraz dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie)  
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) oraz 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie)  

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
oraz dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie)  

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) oraz 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne listy prywatne 
na temat imprezy kulturalnej oraz na 
temat programu telewizyjnego o 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójne i logiczne 
listy prywatne na temat imprezy 
kulturalnej oraz na temat programu 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne listy prywatne na 
temat imprezy kulturalnej oraz na 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójne i 
chaotyczne listy prywatne na temat 
imprezy kulturalnej oraz na temat 
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znanej osobie ze świata showbiznesu, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

telewizyjnego o znanej osobie ze 
świata showbiznesu, uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

temat programu telewizyjnego o 
znanej osobie ze świata 
showbiznesu, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

programu telewizyjnego o znanej 
osobie ze świata showbiznesu, 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójne i logiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety filmowania 
klasycznych arcydzieł oraz wady i 
zalety redagowania klasycznych dzieł 
literackich, używając współczesnego 
języka), w których szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójne i logiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety filmowania 
klasycznych arcydzieł oraz wady i 
zalety redagowania klasycznych dzieł 
literackich, używając współczesnego 
języka), w których omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójne i nielogiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety 
filmowania klasycznych arcydzieł 
oraz wady i zalety redagowania 
klasycznych dzieł literackich, 
używając współczesnego języka), w 
których częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela 
pisze w dużym stopniu niespójne i 
nielogiczne rozprawki (przedstawia 
wady i zalety filmowania klasycznych 
arcydzieł oraz wady i zalety 
redagowania klasycznych dzieł 
literackich, używając współczesnego 
języka), w których omawia niektóre 
elementy tematu, w niewielkim 
stopniu zachowując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu SPORT i 
poprawnie się nim posługuje się: 
dyscypliny sportu, sporty ekstremalne, 
imprezy sportowe, sport wyczynowy 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
zdań złożonych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu SPORT: dyscypliny 
sportu, sporty ekstremalne, imprezy 
sportowe, sport wyczynowy 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 10 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość zdań 
złożoych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu SPORT i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: dyscypliny 
sportu, sporty ekstremalne, 
imprezy sportowe, sport 
wyczynowy 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 10 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je często 
popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań złożonych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu SPORT i z trudem się 
nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: dyscypliny sportu, sporty 
ekstremalne, imprezy sportowe, 
sport wyczynowy 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 10 
- słabo zna zasady użycia zdań 
okolicznikowych przyczyny, skutku, 
celu, przyzwolenia i czasu, zdań 
przydawkowych ograniczających i 
opisujących i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań złożonych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat uprawiania 
sportu), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat uprawiania 
sportu), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i rozwijając je 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat 
uprawiania sportu), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat uprawiania 
sportu), odnosząc się do 
niektórych podanycyh kwestii  
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je rozwijając je, 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
dodatkowych zajęć sportowych w 
szkole i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru dodatkowych 
zajęć sportowych w szkole i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując, 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

częściowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru 
dodatkowych zajęć 
sportowych w szkole i 
częściowo go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru dodatkowych 
zajęć sportowych w szkole 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat wybranych sportów 

 wypowiada się na temat niebezpiecznych rodzajów sportu 

 wypowiada się na temat wydarzenia sportowego, w którym chciałby uczestniczyć lub które chciałby obejrzeć 

 wypowiada się na temat sportowca, którego ceni oraz znanych rodzeństw w świecie sportu 

 wypowiada się na temat uprawiania sportów ekstremalnych 

 wypowiada się na temat stylu życia sportowców 

 wypowiada się na temat zajęć sportowych w szkole i dostępności obiektów sportowych 

 wypowiada się na temat znaczenia sportu w swoim życiu 

 wypowiada się na temat szkolnych zajęć wf, (ulubionych ćwiczeń, częstotliwości tych zajęć) 

 wypowiada się na temat plusów i minusów kariery sportowej 

 wypowiada się na temat aktywności sportowej dzieci i młodzieży w Polsce 

 opisuje zasady nowej gry sportowej 

 wypowiada się na temat obejrzanej imprezy sportowej 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
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popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje nagłówki 
do poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
uzupełnia tekst dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne wiadomości 
na blogu (na temat zawodów 
sportowych oraz klubu sportowego), 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójne i logiczne 
wiadomości na blogu (na temat 
zawodów sportowych oraz klubu 
sportowego), uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne wiadomości na blogu 
(na temat zawodów sportowych 
oraz klubu sportowego), częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójne i 
chaotyczne wiadomości na blogu (na 
temat zawodów sportowych oraz 
klubu sportowego), uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
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polskim 
 

polskim 
 

angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

języku polskim 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójny i logiczne artykuły (artykuł na 
szkolną stronę internetową dotyczący 
dyskusji na temat zajęć sportowych w 
szkole oraz artykuł do szkolnej gazetki, 
w których opisuje, co warto zmienić w 
relacjonowaniu zawodów 
sportowych), w których szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójne i logiczne artykuły (artykuł na 
szkolną stronę internetową dotyczący 
dyskusji na temat zajęć sportowych w 
szkole oraz artykuł do szkolnej 
gazetki, w którym opisuje, co warto 
zmienić w relacjonowaniu zawodów 
sportowych), w których omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójne i nielogiczne artykuły 
(artykuł na szkolną stronę 
internetową dotyczący dyskusji na 
temat zajęć sportowych w szkole 
oraz artykuł do szkolnej gazetki, w 
którym opisuje, co warto zmienić 
w relacjonowaniu zawodów 
sportowych), w których częściowo 
omawia oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
pisze w dużym stopniu niespójne i 
nielogiczne artykuły (artykuł na 
szkolną stronę internetową 
dotyczący dyskusji na temat zajęć 
sportowych w szkole oraz artykuł do 
szkolnej gazetki, w których opisuje, 
co warto zmienić w relacjonowaniu 
zawodów sportowych), w których 
omawia niektóre elementy tematu, 
w niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
ZDROWIE i poprawnie się nim 
posługuje się: samopoczucie, ciało, 
choroby, objawy i ich leczenie, zdrowy 
styl życia, niepełnosprawni, 
uzależnienia, ochrona zdrowia 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i pytających 
w mowie zależnej, próśb i poleceń w 
mowie zależnej i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ZDROWIE: 
samopoczucie, ciało, choroby, objawy 
i ich leczenie, zdrowy styl życia, 
niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 11 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, próśb i 
poleceń w mowie zależnej i stosuje je 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ZDROWIE i 
posługuje się nim, często 
popełniając błędy: samopoczucie, 
ciało, choroby, objawy i ich 
leczenie, zdrowy styl życia, 
niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 11 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, 
próśb i poleceń w mowie zależnej i 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ZDROWIE i z trudem 
się nim posługuje, popełniając liczne 
błędy: samopoczucie, ciało, choroby, 
objawy i ich leczenie, zdrowy styl 
życia, niepełnosprawni, uzależnienia, 
ochrona zdrowia 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 11 
- słabo zna zasady użycia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających w mowie zależnej, próśb i 
poleceń w mowie zależnej i stosuje 
je popełniając liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
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sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
mowy zależnej 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość mowy 
zależnej 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość mowy zależnej 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (tłumaczenie 
fragmentów zdań, parafraza zdań) 

rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość mowy zależnej 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(tłumaczenie fragmentów zdań, 
parafraza zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (umawia wizytę u 
lekarza, bierze udział w rozmowie 
na temat projektu dotyczącego 
zdrowego stylu życia oraz na 
temat organizacji szkolnego dnia 
pomocy niepełnosprawnym), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
warsztatów specjalistycznych i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (umawia wizytę u 
lekarza, bierze udział w 
rozmowie na temat projektu 
dotyczącego zdrowego stylu 
życia oraz na temat organizacji 
szkolnego dnia pomocy 
niepełnosprawnym), odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru warsztatów 
specjalistycznych i go uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (umawia wizytę 
u lekarza, bierze udział w 
rozmowie na temat projektu 
dotyczącego zdrowego stylu 
życia oraz na temat 
organizacji szkolnego dnia 
pomocy niepełnosprawnym), 
częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru warsztatów 
specjalistycznych i częściowo 
go uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (umawia wizytę u 
lekarza, bierze udział w 
rozmowie na temat projektu 
dotyczącego zdrowego stylu 
życia oraz na temat organizacji 
szkolnego dnia pomocy 
niepełnosprawnym), odnosząc 
się do niektórych podanycyh 
kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru warsztatów 
specjalistycznych 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 
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Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Ponadto na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 prosi o radę na temat problemu zdrowotnego i udziela jej 

 wypowiada się na temat zdrowego stylu życia 

 wypowiada się na temat różnych sposobów na utrzymywanie dobrej kondycji 

 opisuje stresującą sytuację 

 wypowiada się na temat stresu i radzenia sobie z nim 

 wypowiada się na temat medycznych seriali telewizyjnych 

 opisuje sytuację, w której zemdlał 

 wypowiada się na temat roli snu 

 opisuje sposoby radzenia sobie z z przeziębieniem 

 wypowiada się na temat zawodu lekarza i pielęgniarki 

 wypowiada się na temat zmian, dzięki którym szpitale byłyby bardziej przyjazne dla chorych i odwiedzających 

 przedstawia opinię na temat roli pozytywnego myślenia w walce z chorobą 

 opisuje sytuację, kiedy ominęło go coś ważnego z powodu choroby 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 
oraz zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 
 
 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość  (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość  (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość  
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście tak, aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście tak, aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście 
tak, aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość e-
mail na temat nieobecności w szkole z 
powodu choroby oraz list do kolegi na 
temat wprowadzania zmian w stylu 
życia, uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość e-mail na temat 
nieobecności w szkole z powodu 
choroby oraz list do kolegi na temat 
wprowadzania zmian w stylu życia, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość e-mail na 
temat nieobecności w szkole z 
powodu choroby oraz list do kolegi 
na temat wprowadzania zmian w 
stylu życia, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość e-mail na 
temat nieobecności w szkole z 
powodu choroby oraz list do kolegi 
na temat wprowadzania zmian w 
stylu życia, uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójne i logiczne listy formalne (list do 
dyrektora przychodni oraz do 
organizatora kursu,) w których 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójne i logiczne listy formalne (list 
do dyrektora przychodni oraz do 
organizatora kursu), w których 
omawia oba elementy tematu oraz 
zwykle zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójne i nielogiczne listy 
formalne (list do dyrektora 
przychodni oraz do organizatora 
kursu), w których częściowo 
omawia oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
pisze w dużym stopniu niespójne i 
nielogiczne listy formalne  
(list do dyrektora przychodni oraz do 
organizatora kursu), w których 
omawia niektóre elementy tematu, 
w niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu NAUKA 
I TECHNIKA i poprawnie się nim 
posługuje się: dziedziny nauki, 
wynalazki i odkrycia; badania 
naukowe, korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 
-bardzo dobrze zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz zdań 
warunkowych mieszanych i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
zdań warunkowych 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
zdań jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA: 
dziedziny nauki, wynalazki i odkrycia; 
badania naukowe, korzystanie z 
urządzeń technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 12 
- dobrze zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je na ogół poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość zdań 
warunkowych 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (uzupełnianie 
zdań jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu NAUKA I 
TECHNIKA i posługuje się nim, 
często popełniając błędy: 
dziedziny nauki, wynalazki i 
odkrycia; badania naukowe, 
korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 12 
- częściowo zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań warunkowych 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (uzupełnianie zdań 
jednym wyrazem, układanie 
fragmentów zdań) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu NAUKA I TECHNIKA i 
z trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: dziedziny 
nauki, wynalazki i odkrycia; badania 
naukowe, korzystanie z urządzeń 
technicznych, technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 12 
- słabo zna zasady użycia zdań 
warunkowych typu 0, I, II, III oraz 
zdań warunkowych mieszanych i 
stosuje je popełniając liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość zdań warunkowych 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych 
(uzupełnianie zdań jednym wyrazem, 
układanie fragmentów zdań) 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat rozwoju 
technologicznego, a także w 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat rozwoju 
technologicznego, a także w 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat rozwoju 
technologicznego, a także w 
rozmowie kwalifikacyjnej), 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat rozwoju 
technologicznego, a także w 
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rozmowie kwalifikacyjnej), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
wynalazku, który zostanie 
przedstawiony w prezentacji, 
wystawy naukowej, którą 
zamierza obejrzeć oraz 
materiałów edukacyjnych na 
zajęcia geografii i szczegółowo je 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

rozmowie kwalifikacyjnej), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wynalazku, 
który zostanie przedstawiony w 
prezentacji, wystawy naukowej, 
którą zamierza obejrzeć oraz 
materiałów edukacyjnych na 
zajęcia geografii i je uzasadnia 
oraz udziela odpowiedzi na dwa 
pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

częsciowo odnosząc się do 
podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wynalazku, 
który zostanie przedstawiony 
w prezentacji, wystawy 
naukowej, którą zamierza 
obejrzeć oraz materiałów 
edukacyjnych na zajęcia 
geografii i częściowo je 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

rozmowie kwalifikacyjnej), 
odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru wynalazku, 
który zostanie przedstawiony w 
prezentacji, wystawy naukowej, 
którą zamierza obejrzeć oraz 
materiałów edukacyjnych na 
zajęcia geografii 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 wypowiada się na temat pracy w zawodzie naukowca 

 wypowiada się na temat najciekawszych i najmniej ciekawych obszarów nauki 

 opisuje sytuację związaną z awarią techniczną 

 wypowiada się na temat ważnych wynalazków i uzasadnia wypowiedź 

 przedstawia swoją opinię na temat przydatności robotów oraz zagrożeń i szans związanych z rozwojem nowych technologii 

 wypowiada się na temat życia w przyszłości 

 wypowiada się na temat książek i filmów science fiction 

 opisuje niedawno zakupione urządzenie 

 wypowiada się na temat zmian technologicznych w ciągu najbliższych 100 lat 

 wypowiada się na temat ilości spędzanego przed komputerem czasu 

 wypowiada się na temat komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych i komunikacji telefonicznej 
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 wypowiada się na temat programów naukowych w telewizji 

 opisuje wystawę naukową, którą odwiedził 

 wypowiada się na temat mało przydatnych wynalazków 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny)  

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójną i logiczną wiadomość na 
blogu na temat niedawno 

Uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójną i logiczną 
wiadomość na blogu na temat 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójną i 
nielogiczną wiadomość na blogu 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójną i 
chaotyczną wiadomość na blogu na 
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zakupionego urządzenia oraz 
wiadomość na blogu na temat 
obejrzanej wystawy naukowej, 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

niedawno zakupionego urządzenia 
oraz wiadomość na blogu na temat 
obejrzanej wystawy naukowej, 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

na temat niedawno zakupionego 
urządzenia oraz wiadomość na 
blogu na temat obejrzanej 
wystawy naukowej, częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

temat niedawno zakupionego 
urządzenia oraz wiadomość na blogu 
na temat obejrzanej wystawy 
naukowej, uwzględniając i rozwijając 
niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji) pisze 
spójne i logiczne rozprawki 
(przedstawia wady i zalety zezwalania 
na korzystanie z komputerów podczas 
egzaminów oraz wady i zalety 
inwestowania znacznych środków 
finansowych w badanie przestrzeni 
kosmicznej), w których szczegółowo 
omawia oba elementy tematu oraz 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji) pisze w większości 
spójne i logiczne rozprawki, 
(przedstawia wady i zalety zezwalania 
na korzystanie z komputerów podczas 
egzaminów oraz wady i zalety 
inwestowania znacznych środków 
finansowych w badanie przestrzeni 
kosmicznej), w których omawia oba 
elementy tematu oraz zwykle 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację pisze miejscami 
niespójne i nielogiczne rozprawki, 
(przedstawia wady i zalety 
zezwalania na korzystanie z 
komputerów podczas egzaminów 
oraz wady i zalety inwestowania 
znacznych środków finansowych w 
badanie przestrzeni kosmicznej), w 
których częściowo omawia oba 
elementy tematu i częściowo 
zachowuje właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
pisze w dużym stopniu niespójne i 
nielogiczne rozprawki, (przedstawia 
wady i zalety zezwalania na 
korzystanie z komputerów podczas 
egzaminów oraz wady i zalety 
inwestowania znacznych środków 
finansowych w badanie przestrzeni 
kosmicznej), w których omawia 
niektóre elementy tematu, w 
niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu ŚWIAT 
PRZYRODY i poprawnie się nim 
posługuje się: pogoda i klimat, świat 
roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, klęski 
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
strony biernej w czasach: present 
simple, present continuous, past 
simple, present perfect, past perfect, 
future simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
strony biernej 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY: 
pogoda i klimat, świat roślin i 
zwierząt, krajobraz, zagrożenia 
środowiska naturalnego, ochrona 
środowiska naturalnego, klęski 
żywiołowe, przestrzeń kosmiczna 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne  z rozdziału 13 
- dobrze zna zasady użycia strony 
biernej w czasach: present simple, 
present continuous, past simple, 
present perfect, past perfect, future 
simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość strony 
biernej 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu ŚWIAT 
PRZYRODY i posługuje się nim, 
często popełniając błędy: pogoda i 
klimat, świat roślin i zwierząt, 
krajobraz, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, klęski żywiołowe, 
przestrzeń kosmiczna 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 13 
- częściowo zna zasady użycia 
strony biernej w czasach: present 
simple, present continuous, past 
simple, present perfect, past 
perfect, future simple oraz z 
czasownikami modalnymi oraz 
konstrukcji have something done i 
stosuje je często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość strony biernej 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (minidialogi, 
słowotwórstwo) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu ŚWIAT PRZYRODY i z 
trudem się nim posługuje, 
popełniając liczne błędy: pogoda i 
klimat, świat roślin i zwierząt, 
krajobraz, zagrożenia środowiska 
naturalnego, ochrona środowiska 
naturalnego, klęski żywiołowe, 
przestrzeń kosmiczna 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 13 
- słabo zna zasady użycia strony 
biernej w czasach: present simple, 
present continuous, past simple, 
present perfect, past perfect, future 
simple oraz z czasownikami 
modalnymi oraz konstrukcji have 
something done i stosuje je 
popełniając liczne błędy  
-popełniając liczne błędy, rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
strony biernej 
-popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych ( 
minidialogi, słowotwórstwo) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie, stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dotyczących zmian klimatycznych 
na Ziemi), odnosząc się do 
podanycyh kwestii i szczegółowo 
je rozwijając j 

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
miejsca na wycieczkę klasową i 
szczegółowo go uzasadnia oraz 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dotyczących zmian 
klimatycznych na Ziemi), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca na 
wycieczkę klasową i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat 
warsztatów dotyczących 
zmian klimatycznych na 
Ziemi), częsciowo odnosząc 
się do podanycyh kwestii i 
częsciowo je rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca na 
wycieczkę klasową i 
częściowo go uzasadnia oraz 
udziela niepełnych 
odpowiedzi na dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat warsztatów 
dotyczących zmian 
klimatycznych na Ziemi), 
odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru miejsca na 
wycieczkę klasową 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące klęsk żywiołowych 

 wypowiada się na temat swojej ulubionej pory roku 

 wypowiada się na temat różnych pór roku 

 wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój 

 wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi 

 wypowiada się na temat spacerów w lesie oraz pracy w terenie 

 wypowiada się na temat metod ochrony środowiska naturalnego 

 wypowiada się na temat wpływu pogody na nastrój 

 wypowiada się na temat możliwości kształtowania pogody przez ludzi 
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 opisuje różne zwierzęta 

 wypowiada się na temat mieszkania na wsi i w mieście 

 opisuje wycieczkę do pięknego krajobrazowo miejsca 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 
oraz dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie)  

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje nagłówki 
do poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
uzupełnia tekst dopasowuje 
nagłówki do poszczególnych części 
tekstu (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje 
właściwe teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje właściwe 
teksty do podanych pytań 
(Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje właściwe teksty do 
podanych pytań (Dobieranie) 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
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pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

- pisze spójne i logiczne listy prywatne 
(list do kolegi na temat klęski 
żywiołowej oraz list na temat 
przeprowadzonej akcji charytatywnej), 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

- pisze w większości spójne i logiczne 
listy prywatne  (list do kolegi na 
temat klęski żywiołowej oraz list na 
temat przeprowadzonej akcji 
charytatywnej), uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne listy prywatne (list do 
kolegi na temat klęski żywiołowej 
oraz list na temat 
przeprowadzonej akcji 
charytatywnej), częściowo 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

- pisze w dużym stopniu niespójne i 
chaotyczne listy prywatne (list do 
kolegi na temat klęski żywiołowej 
oraz list na temat przeprowadzonej 
akcji charytatywnej), uwzględniając i 
rozwijając niektóre podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 
 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne artykuły 
(artykuł do gazetki szkolnej na temat 
powodzi i odpowiedzialności władz za 
brak odpowiedniej ochrony oraz 
artykuł na szkolną stronę internetową 
na temat demonstracji, wyrażający 
opinię na temat tego, jaką politykę w 
sprawie opakowań i toreb powinno 
prowadzić centrum handlowe), w 
których szczegółowo omawia oba 
elementy tematu oraz zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójne i logiczne 
artykuły (artykuł do gazetki szkolnej 
na temat powodzi i 
odpowiedzialności władz za brak 
odpowiedniej ochrony oraz artykuł na 
szkolną stronę internetową na temat  
demonstracji, wyrażający opinię na 
temat tego, jaką politykę w sprawie 
opakowań i toreb powinno prowadzić 
centrum handlowe), w których 
omawia oba elementy tematu oraz 
zwykle zachowuje właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
 Pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne artykuły (artykuł do 
gazetki szkolnej na temat powodzi 
i odpowiedzialności władz za brak 
odpowiedniej ochrony oraz artykuł 
na szkolną stronę internetową na 
temat demonstracji, wyrażający 
opinię na temat tego, jaką politykę 
w sprawie opakowań i toreb 
powinno prowadzić centrum 
handlowe), w których częściowo 
omawia oba elementy tematu i 
częściowo zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
 pisze w dużym stopniu niespójne i 
nielogiczne artykuły (artykuł do 
gazetki szkolnej na temat powodzi i 
odpowiedzialności władz za brak 
odpowiedniej ochrony oraz artykuł 
na szkolną stronę internetową na 
temat demonstracji, wyrażający 
opinię na temat tego, jaką politykę w 
sprawie opakowań i toreb powinno 
prowadzić centrum handlowe), w 
których omawia niektóre elementy 
tematu, w niewielkim stopniu 
zachowując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 
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Wiedza i umiejętności wg 
podstawy programowej 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA 
(Znajomość środków 
językowych) 
 

- Uczeń bardzo dobrze zna 
podstawowe / dość zaawansowane 
słownictwo w zakresie tematu 
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO i 
poprawnie się nim posługuje się: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 
-bardzo dobrze zna zasady użycia 
trybu łączącego (the subjunctive), 
inwersji (inwersji stylistycznej oraz 
inwersji z it i what, konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania (wish / if only; it’s time / 
would rather, suppose) i stosuje je 
poprawnie  
 - poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia sprawdzające znajomość 
trybu łączącego, inwersji,  konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania 
- poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

- Uczeń dobrze zna i na ogół 
poprawnie posługuje się 
podstawowym /dość 
zaawansowanym słownictwem w 
zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO: struktura państwa 
i urzędy, organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
leksykalne z rozdziału 14 
- dobrze zna zasady użycia trybu 
łączącego (the subjunctive), inwersji 
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z it 
i what, konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania (wish / 
if only; it’s time / would rather, 
suppose) i stosuje je na ogół 
poprawnie  
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje ćwiczenia 
sprawdzające znajomość trybu 
łączącego, inwersji,  konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania 
- na ogół poprawnie lub popełniając 
nieliczne błędy rozwiązuje zadania 
sprawdzające znajomość w miarę 
rozwiniętego / bogatego zasobu 
środków językowych (wybór 
wielokrotny) 

Uczeń częściowo zna podstawowe 
/ dość zaawansowane słownictwo 
w zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i posługuje się 
nim, często popełniając błędy: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia leksykalne z 
rozdziału 14 
- częściowo zna zasady użycia 
trybu łączącego (the subjunctive), 
inwersji (inwersji stylistycznej oraz 
inwersji z it i what, konstrukcji 
służących do wyrażania życzeń i 
ubolewania (wish / if only; it’s time 
/ would rather, suppose)i stosuje je 
często popełniając błędy  
- często popełniając błędy 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość trybu łączącego, 
inwersji,  konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania 
- często popełniając błędy 
rozwiązuje zadania sprawdzające 
znajomość w miarę rozwiniętego / 
bogatego zasobu środków 
językowych (wybór wielokrotny) 

Uczeń słabo zna podstawowe / dość 
zaawansowane słownictwo w 
zakresie tematu PAŃSTWO I 
SPOŁECZEŃSTWO i z trudem się nim 
posługuje, popełniając liczne błędy: 
struktura państwa i urzędy, 
organizacje społeczne i 
międzynarodowe, konflikty 
wewnętrzne i międzynarodowe, 
przestępczość, polityka społeczna, 
gospodarka 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
ćwiczenia leksykalne z rozdziału 14 
- słabo zna zasady użycia trybu 
łączącego (the subjunctive), inwersji 
(inwersji stylistycznej oraz inwersji z 
it i what, konstrukcji służących do 
wyrażania życzeń i ubolewania (wish 
/ if only; it’s time / would rather, 
suppose)i stosuje je popełniając 
liczne błędy  
- popełniając liczne błędy, 
rozwiązuje ćwiczenia sprawdzające 
znajomość trybu łączącego, inwersji, 
konstrukcji służących do wyrażania 
życzeń i ubolewania 
- popełniając liczne błędy rozwiązuje 
zadania sprawdzające znajomość w 
miarę rozwiniętego / bogatego 
zasobu środków językowych (wybór 
wielokrotny) 
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POZIOM PODSTAWOWY i 

ROZSZERZONY 

 
MÓWIENIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
ustnych, Reagowanie ustne, 
Przetwarzanie ustne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat kradzieży), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i szczegółowo je 
rozwijając  

 szczegółowo opisuje ilustrację i 
udziela wyczerpujących 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje rozwinięte 
argumenty na jego poparcie 

 szczegółowo wypowiada się na 
podstawie materiału 
stymulującego: dokonuje wyboru 
plakatu, który ma zachęcać do 
debaty o stanie gospodarki 
europejskiej i szczegółowo go 
uzasadnia oraz udziela 
wyczerpujących odpowiedzi na 
dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

Ponadto poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat kradzieży), 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i rozwijając je, 

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na trzy pytania 
związane z jej tematyką, a także 
logicznie uzasadnia swoje 
stanowisko i podaje argumenty 
na jego poparcie 

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru plakatu, który 
ma zachęcać do debaty o stanie 
gospodarki europejskiej i go 
uzasadnia oraz udziela 
odpowiedzi na dwa pytania 

 przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w 
języku polskim 

 
 
 
 
Ponadto na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (lub 
popełniając nieliczne błędy, nie 
zakłócające komunikacji): 

Uczeń często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat 
kradzieży), częsciowo 
odnosząc się do podanycyh 
kwestii i częsciowo je 
rozwijając 

 opisuje ilustrację i udziela 
nierozwiniętych odpowiedzi 
na trzy pytania związane z jej 
tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru plakatu, 
który ma zachęcać do debaty 
o stanie gospodarki 
europejskiej i częściowo go 
uzasadnia oraz udziela 
niepełnych odpowiedzi na 
dwa pytania 

 częściowo przekazuje w 
języku angielskim informacje 
sformułowane w języku 
polskim 

 
 
Ponadto często popełniając błędy 
zakłócające komunikację, stosując 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych: 

Uczeń, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 odgrywa rolę (bierze udział w 
rozmowie na temat kradzieży), 
odnosząc się do niektórych 
podanycyh kwestii  

 opisuje ilustrację i udziela 
odpowiedzi a na niektóre 
pytania związane z jej tematyką,  

 wypowiada się na podstawie 
materiału stymulującego: 
dokonuje wyboru plakatu, który 
ma zachęcać do debaty o stanie 
gospodarki europejskiej 

 przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje 
sformułowane w języku polskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, z pomocą nauczyciela, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
znacznie utrudniające komunikację, 
stosując bardzo ograniczony zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych: 

 przedstawia swoją opinię na temat działalności organizacji charytatywnych 

 wypowiada się na temat korzystania z bibliotek 

 wypowiada się na temat przestępstw i kar 

 pyta i odpowiada na pytania dotyczące kwestii społecznych oraz polityki 

 wypowiada się na temat symboliki flag krajów anglojęzycznych 

 wypowiada się na temat postawy patriotycznej 

 wypowiada się na temat podejścia młodych ludzi do historii, polityki i ekonomii własnego kraju 

 opisuje zaprojektowaną przez siebie flagę Polski 
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 wypowiada się na temat swojej reakcji na przedstawione przestępstwa 

 wypowiada się na temat przestępstwa, które było niedawno relacjonowane w mediach 

 przedstawia swoją opinię na temat problemu bezdomności i pomocy bezdomnym 

 wypowiada się na temat agresji wśród młodych ludzi 

 wypowiada się na temat różnych problemów społecznych, a także polityki i ekonomii 

POZIOM PODSTAWOWY 

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe 
(zadanie Prawda/Fałsz) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy, wskazuje zdania 
prawdziwe i fałszywe (zadanie 
Prawda/Fałsz) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i, często popełniając 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe 
i fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) 
oraz zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, wskazuje zdania prawdziwe i 
fałszywe (zadanie Prawda/Fałsz) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź 
spośród podanych możliwości 
(Wybór wielokrotny) 

POZIOM ROZSZERZONY  

SŁUCHANIE 
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacji zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi i poprawnie lub 
popełniając sporadyczne błędy 
dopasowuje wysłuchane wypowiedzi 
do podanych zdań (Dobieranie) oraz 
zaznacza właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w wysłuchanej wypowiedzi 
i na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje 
wysłuchane wypowiedzi do podanych 
zdań (Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w wysłuchanej 
wypowiedzi, i często popełniając 
błędy dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza 
właściwą odpowiedź spośród 
podanych możliwości (Wybór 
wielokrotny) 
 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w wysłuchanej wypowiedzi i 
z trudnością, popełniając liczne 
błędy, dopasowuje wysłuchane 
wypowiedzi do podanych zdań 
(Dobieranie) oraz zaznacza właściwą 
odpowiedź spośród podanych 
możliwości (Wybór wielokrotny) 

POZIOM PODSTAWOWY 

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście, tak aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście, tak aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście, tak aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście, 
tak aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 

POZIOM ROZSZERZONY  

CZYTANIE  
Uczeń rozumie niemal wszystkie 
informacje zawarte w przeczytanym 
tekście i poprawnie lub popełniając 
sporadyczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście, tak aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie większość informacji 
zawartych w przeczytanym tekście i 
na ogół poprawnie, popełniając 
nieliczne błędy dopasowuje zdania 
do luk w tekście, tak aby tworzył 
logiczną całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie część informacji 
zawartych w przeczytanym tekście 
i, często popełniając błędy 
dopasowuje zdania do luk w 
tekście, tak aby tworzył logiczną 
całość (Dobieranie) 

Uczeń rozumie niektóre informacje 
zawarte w przeczytanym tekście i, z 
trudnością, popełniając liczne błędy 
dopasowuje zdania do luk w tekście, 
tak aby tworzył logiczną całość 
(Dobieranie) 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 
PISANIE 
(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń poprawnie stosując szeroki 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych (lub popełniając 
sporadyczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne wpisy na 
forum internetowym (na temat serialu 
dokumentalnego dotyczącego 
przestępczości oraz na temat 
przestępstwa ulicznego), 
uwzględniając i szczegółowo 
rozwijając podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

uczeń, na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójne i logiczne 
wpisy na forum internetowym (na 
temat serialu dokumentalnego 
dotyczącego przestępczości oraz na 
temat przestępstwa ulicznego), 
uwzględniając i rozwijając podane 
kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
informacje sformułowane w języku 
polskim 
 

Uczeń stosując ograniczony zakres 
słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
- pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne wpisy na forum 
internetowym (na temat serialu 
dokumentalnego dotyczącego 
przestępczości oraz na temat 
przestępstwa ulicznego), 
częściowo uwzględniając i 
rozwijając podane kwestie 
- częściowo przekazuje w języku 
angielskim informacje 
sformułowane w języku polskim 

Uczeń z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela: 
- pisze w dużym stopniu niespójne i 
chaotyczne wpisy na forum 
internetowym (na temat serialu 
dokumentalnego dotyczącego 
przestępczości oraz na temat 
przestępstwa ulicznego), 
uwzględniając i rozwijając niektóre 
podane kwestie 
- przekazuje w języku angielskim 
niektóre informacje sformułowane w 
języku polskim 

POZIOM ROZSZERZONY  

PISANIE 
 

(Tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, Reagowanie 
pisemne, Przetwarzanie 
pisemne tekstu) 

Uczeń, stosując szeroki zakres 
słownictwa i struktur gramatycznych  
(lub popełniając sporadyczne błędy 
nie zakłócające komunikacji): 
- pisze spójne i logiczne listy formalne 
(list do prezydenta miasta  wyrażający 
sprzeciw wobec planów likwidacji linii 
autobusowej z propozycją innego 
sposobu zaoszczędzenia pieniędzy 
oraz list do gazetki szkolnej na temat 
udziału uczniów w radzie 
pedagogicznej), w których 
szczegółowo omawia oba elementy 
tematu oraz zachowuje właściwą 
formę i styl wypowiedzi.  

Uczeń na ogół poprawnie stosując 
zadowalający zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych (popełniając 
nieliczne błędy nie zakłócające 
komunikacji): 
- pisze w większości spójne i logiczne 
listy formalne (list do prezydenta 
miasta wyrażający sprzeciw wobec 
planów likwidacji linii autobusowej z 
propozycją innego sposobu 
zaoszczędzenia pieniędzy oraz list do 
gazetki szkolnej na temat udziału 
uczniów w radzie pedagogicznej), w 
których omawia oba elementy 
tematu oraz zwykle zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń, stosując ograniczony 
zakres słownictwa i struktur 
gramatycznych i często 
popełniając błędy zakłócające 
komunikację: 
 pisze miejscami niespójne i 
nielogiczne listy formalne (list do 
prezydenta miasta wyrażający 
sprzeciw wobec planów likwidacji 
linii autobusowej z propozycją 
innego sposobu zaoszczędzenia 
pieniędzy oraz list do gazetki 
szkolnej na temat udziału uczniów 
w radzie pedagogicznej), w których 
częściowo omawia oba elementy 
tematu i częściowo zachowuje 
właściwą formę i styl wypowiedzi 

Uczeń, z trudnością, stosując bardzo 
ograniczony zakres słownictwa i 
struktur gramatycznych, popełniając 
liczne błędy znacznie utrudniające 
komunikację, z pomocą nauczyciela  
 pisze w dużym stopniu niespójne i 
nielogiczne listy formalne (list do 
prezydenta miasta wyrażający 
sprzeciw wobec planów likwidacji 
linii autobusowej z propozycją 
innego sposobu zaoszczędzenia 
pieniędzy oraz listy do gazetki 
szkolnej na temat udziału uczniów w 
radzie pedagogicznej), w których 
omawia niektóre elementy tematu, 
w niewielkim stopniu zachowując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 


